
Niet opgevoerde amendementen

NIET OPGEVOERDE AMENDEMENTEN BIJ
ROOSTER VAN AFTREDEN PARTIJBESTUUR

1) dat op het congres in het najaar van 2009 er 11 PB-leden worden

gekozen, waarvan ongeveer de helft voor 2 jaar en de andere helft

voor 4 jaar;

8. Rotterdam 
Wijzigen: “congres in het najaar van 2009” wordt “het
tweede congres in 2009”. 
Toelichting: Naar het zich laat aanzien zal dit congres
niet in het najaar maar in de winter plaatsvinden. Deze
formulering geeft meer mogelijkheden tot flexibiliteit. 
Niet opgevoerd: tekstueel 
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NIET OPGEVOERDE AMENDEMENTEN BIJ
VOORSTEL AFDRACHTEN 

12. Oss/Maasdonk/Lith 
Toevoegen: Een algehele opmerking: Voor sommige ver-
tegenwoordigers of bestuurders is het politieke inko-
men ook het enige inkomen. Voor deze groep is het
daarom wat moeilijker om 1%/2,5% af te staan, dan
voor de groep die naast hun politieke inkomen ook een
normaal inkomen hebben. Hier dient rekening mee te
worden gehouden. 
Reden van niet opvoeren: DIT IS GEEN AMENDEMENT
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NIET OPGEVOERDE AMENDEMENTEN BIJ
RESOLUTIE INTEGRATIE

Amendementen op paragraaf 1 

27. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: Het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

28. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: Het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

29. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: Het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

30. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: Het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

31. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: Het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

32. Amsterdam Osdorp 
Wijzigen: Migrantenwijken wordt probleemwijken 
Toelichting: het gaat niet alleen om migranten 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

364. Den Haag 
Utrecht, Tilburg
Toevoegen na ‘verlies en onbehagen’:
Het programma voor de Europese verkiezingen en de
integratie resolutie staan op hetzelfde partijcongres ter
discussie. Dit biedt een unieke kans om de positieve rela-
tie tussen beiden te benadrukken. Juist omdat alle
Europese landen met dezelfde problemen worstelen is
het van groot belang dat deze problemen in Europees
verband worden aangepakt. Elk van de lidstaten zal zijn
verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betere
integratie van de vreemdeling in Europa. De Europese
Commissie zal een uitdagend en stimulerend beleid
moeten voeren om de individuele staten in hun beleid te
steunen. 
Toelichting: Het is opvallend dat Europa in de resolutie
slechts 3 x in de marge wordt genoemd. Het merendeel
van de voorgestelde maatregelen hebben een Europese
dimensie en/of uitwerking. Het is goed dit te onderken-

nen en expliciet te vermelden. Van Europa mag op dit
terrein het nodige verwacht worden. 
Amendement niet opgevoerd: Heeft geen betrekking op
voorstel

365. Tilburg 
Culemborg, Zutphen, Etten-Leur, Breda/Baarle-
Nassau/Alphen-Chaam, Assen
Wijzigen: "In de eerste plaats het bewaken van de rechts-
staat. Zowel de daarin neergelegde vrijheden als de daar-
in gestelde grenzen moeten consequent worden verde-
digd. Dit vraagt om een effectief veiligheidsbeleid en een
compromisloze verdediging van het vrije debat." veran-
deren in " In de eerste plaats gaat het om verheffing en
emancipatie. Om het scheppen van kansen, het bestrij-
den van achterstelling en achterstand en het investeren
in ieders talent. " 
En "In de tweede plaats gaat het om verheffing en eman-
cipatie. Om het scheppen van kansen, het bestrijden van
achterstelling en achterstand en het investeren in ieders
talent." veranderen in "In de tweede eerste plaats het
bewaken van de rechtsstaat. Zowel de daarin neergeleg-
de vrijheden als de daarin gestelde grenzen moeten con-
sequent worden verdedigd. Dit vraagt om een effectief
veiligheidsbeleid en een compromisloze verdediging van
het vrije debat" 
Toelichting: De eerste en tweede plaats wisselen van
positie. Ben je als PvdA op de eerste plaats links van het
midden (verheffing) of rechts van het midden (houden
wat je hebt?) 
Amendement niet opgevoerd: geen amendement

366. Arnhem 
Groningen, Tilburg
Toevoegen: De resolutie ademt, door het veelvuldig
gebruik van het woord ons en onze, een sfeer uit die niet
bijdraagt aan de boodschap van het vormen van een
Nederland voor allen en de afdeling Arnhem verzoekt het
Partij Bestuur om in de uiteindelijke redactie "ons en
onze" te schrappen. 
Toelichting: Het stuk krijgt daardoor een onnodige natio-
nalistische bijsmaak en dat is beslist ongewenst. 
Amendement niet opgevoerd: geen amendement

Amendementen op paragraaf 2.2 
Volwaardig burgerschap 

367. Breda/Baarle-Nassau/Alphen-Chaam 
Utrecht, Zutphen, Etten-Leur
Wijzigen: 2.2 1e alinea :.. burger wil zijn
toevoegen: én de kans krijgt. 
Toelichting: willen is niet genoeg. 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

368. Zutphen 
Wijzigen: Alinea 4, na zin 3 toevoegen en als een gevolg
daarvan zin 4 schrappen: 'De bezuinigingen in het voort-
gezet onderwijs hebben hun doel voorbij geschoten en
zijn ten koste gegaan van belangrijke vakken als maat-
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schappijleer en geschiedenis en daarmee van burger-
schapsvorming. De PvdA pleit er daarom voor om bur-
gerschapsvorming een plaats te geven in het onderwijs
en dit te voorzien van ruim voldoende middelen. Ook
ziet de PvdA graag dat kinderen in het onderwijs de kans
krijgen te leren over de geschiedenis van het gebied waar
hun ouders vandaan komen. Deze lessen moeten van-
zelfsprekend open staan voor alle kinderen. 
Toelichting: Het is belangrijk om te erkennen dat de
bezuinigingen in het onderwijs, met name op het gebied
van maatschappijleer en geschiedenis, maar ook op taal-
onderwijs, zich nu aan het wreken zijn. Ook is het
belangrijk voor kinderen en ouders om te leren over hun
eigen geschiedenis. De behoefte aan die kennis is groot
en daaraan wordt niet voldaan in het huidige onderwijs,
met het gevolg dat kinderen naast het reguliere onder-
wijs, op bijvoorbeeld vrijdag, zaterdag en/of zondag-
schooltjes terecht komen. 
Amendement niet opgevoerd: Amendement gaat over
ander onderwerp

369. Breda/Baarle-Nassau/Alphen-Chaam 
Toevoegen: 5e alinea.burgerschapsvorming in ons onder-
wijs.
Toevoegen: het zou buitengewoon zinvol zijn als er ook
speciale bijeenkomsten over dit thema in de school wor-
den georganiseerd voor de ouders. 
Toelichting: Ouders dienen net zo goed op de hoogte te
zijn als de kinderen 
Amendement niet opgevoerd: Amendement gaat over
ander onderwerp

Amendementen op paragraaf 2.3 
Loyaliteit en nationaliteit

370. Arnhem 
Schrappen: en dat is voor burgers belastend en vervelend 
Toelichting: Is dat zo, dan kan verschillen per individu. 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

371. Arnhem 
Schrappen: en dat is voor burgers belastend en vervelend 
Toelichting: Is dat zo, dan kan verschillen per individu. 
Amendement niet opgevoerd: Amendementen zijn het-
zelfde

372. Arnhem 
Toevoegen: In dit hoofdstuk lopen drie begrippen door
elkaar; loyaliteit, nationaliteit en herkomst. Ten onrechte
wordt er te veel nadruk gelegd op de dubbele nationali-
teit. Dat gaat voorbij aan de wens dat nieuwe
Nederlanders hun herkomst op een bepaalde wijze zicht-
baar willen maken. 
Zo`n sentiment is te begrijpen en daarom vinden wij de
keuze voor één nationaliteit niet noodzakelijk. 
Toelichting: Dubbele nationaliteit wordt onnodig verwe-
ven met wel of niet loyaal zijn. 
Amendement niet opgevoerd: Contrair aan de tekst

Amendementen op paragraaf 3.1.3 
Islamitische scholen

373. Ede 
Wijzigen: Het gaat bij de beoordeling van scholen in de
eerste plaats om de beoordeling van de de kwaliteit van
onderwijs. Laat de onderwijsinspectie zijn werk doen.
Voor alle "zwarte" en "achterstandsscholen" geldt, dat
extra aandacht voor taalontwikkeling van de kinderen
nodig is. 
Toelichting: onevenwichtige alinea. Teveel de nadruk op
slechte islamitische scholen. 
Amendement niet opgevoerd: niet duidelijk wat hiermee
wordt bedoeld

Amendementen op paragraaf 3.1.7 
Het homohuwelijk

374. De Jonge Socialisten 
Multi Etnisch Vrouwennetwerk, Eindhoven
Wijzigen: Derde zin ("De PvdA respecteert bestaande
afspraken met trouwambtenaren die een uitzonderings-
positie hebben bedongen. Maar laat dit duidelijk zijn:
dergelijke afspraken mogen voortaan niet meer worden
gemaakt.")
wijzigen in: "De PvdA stelt dat er in Nederland geen
plek is voor trouwambtenaren die homostellen weigeren
te trouwen. Ambtenaren mogen nooit discrimineren." 
Toelichting: De gemaakte afspraak is een compromis,
gesloten met de christelijke coalitiepartners. Net als bij
het Irakonderzoek geldt betreft: de volgende keer praten
we verder. Het gaat in een resolutie immers om wat de
PvdA vindt (we hoeven daarin geen coalitieafspraken te
verdedigen). Hiermee maakt de PvdA duidelijk dat de
gemaakte afspraken niet binnen de PvdA-beginselen
passen. 
Amendement niet opgevoerd: amendement is contrair
aan de tekst

Amendementen op paragraaf 3.2 
Emancipatie en verheffing

375. Vught 
Toevoegen: Een paragraaf: Cultuur en sport. 
Toelichting: In het rijtje: 'opvoedingsondersteuning,
onderwijs, arbeid, sociale zekerheid, wonen' als uitwer-
king van deze emancipatiedoelstelling van onze partij is
het een omissie (ook met enig historisch besef in onze
partij) dat dit belangrijke veld ontbreekt waar juist bur-
gers zelf initiatief nemen en met elkaar samenleven.
Cultuur en sport zijn hiervoor zeer belangrijke gebieden
te meer daar in het slot van de nota juist gesteld wordt
dat de overheid wel een brug over een rivier kan bou-
wen maar geen bruggen tussen mensen. Belangrijke
cultuurdragers en sport-idolen hebben meer betekend
voor de emancipatie van nieuwe Nederlanders dan
menig beleidsvoornemen. Meer investeren in de infra-
structuur van cultuur en sport brengt een gedeeld
Nederland dat mensen zelf maken dichterbij 
Amendement niet opgevoerd: is geen amendement
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Amendementen op paragraaf 3.2.1 
Opvoeding en ondersteuning

376. Zutphen 
Etten-Leur
Toevoegen: Toevoegen aan de laatste zin van de eerste
alinea: 'de grootschalige bezuinigingen op de consulta-
tiebureau's worden teruggedraaid.' 
Toelichting: De consultatiebureaus kunnen het werk dat
zij zouden moeten doen niet naar behoren uitvoeren
door de grootschalige bezuinigingen op die bureaus,
wat heeft geleidt tot onder meer personeelstekorten en
het terugschroeven van contacturen en de moeder-kind
zorg. Investeren in consultatiebureaus werkt preventief.
De Centra voor Jeugd en Gezin gaan op voor die gezin-
nen waar het al niet goed / lekker meer gaat. 
Amendement niet opgevoerd: amendement heeft geen
betrekking op het voorstel

Amendementen op paragraaf 3.2.4 
Sociale zekerheid

377. Ede 
Toevoegen: Vluchtelingen met een status worden hier
niet genoemd. Graag toevoegen. 
Toelichting: Is deze groep per abuis vergeten? 
Amendement niet opgevoerd: is geen amendement.

Amendementen op paragraaf 3.3.1 
Aanpak van probleemjongeren

378. Breda/Baarle-Nassau/Alphen-Chaam 
Zutphen, Etten-Leur
Wijzigen: 3e alinea, 2e zin; straatcriminelen wijzigen in
straat- en plattelandscriminelen 
Toelichting: Ook op het platteland vinden problemati-
sche gedragingen van jongeren plaats bv. comazuipen. 
Amendement niet opgevoerd: amendement heeft geen
betrekking op het voorstel

Amendementen op paragraaf 4. 
De inzet van de Partij van de Arbeid voor een 
gedeelde toekomst

379. Zutphen 
Breda/Baarle-Nassau/Alphen-Chaam, Etten-Leur,
Rheden/Rozendaal
Wijzigen: Hoofdstuk aanpassen na de bespreking van
de Resolutie op het Congres. En dit consequent door-
voeren in het gehele hoofdstuk. 
Amendement niet opgevoerd: amendement heeft geen
betrekking op het voorstel

NIET OPGEVOERDE AMENDEMENTEN 
PVDA PROGRAMMA VERKIEZINGEN 
EUROPEES PARLEMENT 2009-2014

Amendementen op paragraaf 2.1 
De internationale rechtsorde en de mensenrechten

156. De Bilt 
Toevoegen: "Responsiblity to Protect"
Graag een voetnoot over de ingrijpende verandering van
het internationale Volkenrecht die onder dit begrip
hangt, ook inhoudende wie wat wanneer waar mag
doen resp moet optreden. 
Toelichting: In het kader van de handhaving van de
mensenrechten en kijkend naar de zeer grove schen-
ding ervan wordt het concept ondersteund, maar het
mag bij de uitvoering niet leiden misbruik en dus dient
dit begrip zorgvuldig te worden uitgewerkt. 
Amendement niet opgevoerd: geen amendement

Amendementen op paragraaf 3.1 
Klimaat en energie

157. Capelle aan den IJssel 
Toevoegen: p. 12 in 3.1 2e alinea na "... zonder negatieve
effecten voor milieu en klimaat." Invoegen:"Hierbij
dient sterk te worden ingezet op het doorbreken van de
monopolie van de huidige energieleveranciers op de
faciliteiten om technologie op te schalen van laboratori-
umomgeving naar industriële schaal en hiermee dus de
regie hebben op de snelheid waarmee deze technologie
gangbaar wordt in onze samenleving." 
Toelichting: Toelichting: Er zijn op dit moment al vele
duurzame oplossingen voor energiewinning op labora-
toriumschaal. De faciliteiten voor het opschalen zijn
echter in handen van onder andere Shell en andere
energieleveranciers. Zolang zij voor deze faciliteiten
direct of indirect bepalen welk onderzoek wordt uitge-
voerd, heeft extra investeren in onderzoek betrekkelijk
weinig zin. We moeten ons richten wat al "op de plank
ligt" en dat z.s.m. geschikt maken voor toepassing op
grote schaal. 
Amendement niet opgevoerd: amendement is redactio-
neel niet passend

158. Amersfoort 
Etten-Leur, Zutphen
Wijzigen: De zin "Het belangrijkste middel om dat te
bereiken is energiebesparing door huizen, fabrieken,
apparaten en auto’s veel zuiniger te maken." verande-
ren in "Het belangrijkste middel om dat te bereiken is
energiebesparing. Daarbij kan de meeste energie
bespaard worden door het voorkomen van onnodige
energie vereisende activiteiten. Daarnaast dienen hui-
zen, fabrieken, winkels, apparaten en auto’s veel zuini-
ger te worden." 
Toelichting: Gedragsverandering komt in het program-
ma niet voor, terwijl dat de grootste energiebesparing
kan opleveren. Dat betreft bijvoorbeeld het achterwege
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laten van onnodige reizen, sluiten van winkeldeuren,
sluiten van gordijnen, verwarming uitdoen in niet
gebruikte ruimten etc. 
Amendement niet opgevoerd: amendement heeft geen
betrekking op het voorstel

Amendementen op paragraaf 3.2 
Voedsel en landbouw

159. Groningen 
Wijzigen: Toevoegen na 'andere risico's':
1. De Europian Food and Safety Authority beoordeelt de
ecologische, milieu, gezondheid risico’s voor een toela-
ting in Europa.
Het is van belang dat naast de huidige criteria ook de
risico’s in kaart worden gebracht voor de sociaal-econo-
mische effecten voor de lange termijn in Europa en in
die gebieden in de wereld met name de ontwikkelings-
landen waar ze geteeld worden.
Het ligt niet voor de hand deze beoordeling te laten
doen door de EFSA.
2. Voor toelating van de genetisch gemodificeerde pro-
ducten in Europa en Nederland zullen de Cramer crite-
ria leidend zijn. Toelichting: Deze criteria hebben betrek-
king op de duurzaamheid.
3. Tekstuele aanpassing: Biologische wordt Groene
Toelichting. Biologische heeft een sterke connotatie met
de biologische productie en dat staat in schril contrast
met de uitgangspunten van de biologische productie 
Amendement niet opgevoerd: amendement past niet in
de stijl van de tekst

Amendementen op paragraaf 4.3 
Publieke voorzieningen gewaarborgd

160. Zaanstad 
Wijzigen: Onderaan blok 2 van 4.3. staat aangegeven
dat bij ondermijning van vitale publieke belangen van
aanbesteding moet kunnen worden afgezien. S.v.p.
nader uitwerken, zoals nu geformuleerd is dit punt vol-
strekt onduidelijk. Wie mag, wanneer en onder welke
voorwaarden, afzien van aanbesteding? 
Amendement niet opgevoerd: geen amendement

Amendementen op paragraaf 4.4 
Een sociale marktontwikkeling

161. Capelle aan den IJssel 
Etten-Leur
Toevoegen: p. 18 in 4.4 eind 2e alinea aanvullen:"Tevens
dient Europa te voorzien in maatregelen waarbij werkge-
legenheid op een redelijke wijze wordt geborgd, in geval
er sprake is van tijdelijke Europese instituties (bijvoor-
beeld een Joegoslavie-tribunaal), zodat de kwaliteit van
die instituties ook aan het eind van hun bestaansduur
geborgd blijft." 
Toelichting: Toelichting: Het Joegoslavie-tribunaal kent
op dit moment een leegloop van personeel, juist nu
veel rechtspraak plaatsvindt aan het eind van de levens-
duur van dit tribunaal. De beste juristen vertrekken het

eerst en daarmee komt de kwaliteit van de rechtspraak
onder druk. 
Amendement niet opgevoerd: sluit niet aan op het
onderwerp van de alinea

162. Brussel/België 
Toevoegen: Na de zin:
De toenemende vergrijzing maakt het inzetten op
onderzoek, innovatie en technologie noodzakelijk om
een hogere duurzame economische groei te bereiken.
Dit vergt het slechten van de barrières die het vrije ver-
keer van kennis – zowel onderzoekers, als onderzoeks-
resultaten – binnen Europa belemmert. Daarnaast zijn
er een aantal technologische projecten – het afvangen
van CO2 emissies (CCS), schone energie – waar de
onderzoeksinspanningen niet door individuele lidstaten
kunnen worden ondernomen: coördinatie op Europees
niveau is noodzakelijk. 
Toelichting: Te beperkt en geen informatie welke onder-
zoekgebieden gestimuleerd moeten worden. 
Amendement niet opgevoerd: niet in verhouding tot het
voorstel

Amendementen op paragraaf 6 
Tot slot

163. Houten 
Toevoegen: MOTIE bij Europees verkiezingsprogramma
Toevoegen van een hoofdstuk / alinea over de huidige
economische crisis, en wat de PvdA vindt dat de EU
moet doen of laten. 
Toelichting: Wij zijn ons bewust van hoofdstuk 6 (tot
slot), waarin de programmacommissie aangeeft dat het
een "visie-programma" is waarin niet alles kan worden
uitgewerkt. Maar wel "uitgangspunten en de richting"
op 4 gebieden. 
Toch pleiten wij er voor om WEL een toevoeging in het
verkiezingsprogramma te maken voor de huidige eco-
nomische crisis. 
Het ontwerp program voor de Europese verkiezingen is
geformuleerd voordat de economische gevolgen van de
kredietcrisis voldoende duidelijk waren in de conse-
quenties voor het in het verband van de Europese Unie
te voeren beleid. Daarmee blijft ook onduidelijk wat we
als PvdA willen en kunnen bijdragen aan het in
Europees verband bestrijden van de gevaren voor finan-
ciële stabiliteit en verlies van werkgelegenheid.
Op korte termijn is er meer nodig dan de in
Euroverband te bevorderen kredietverlening te verbete-
ren regulering van de financiële sector. Er zal ook een
standpunt moeten zijn met betrekking tot de Europese
samenwerking op het vlak van het economische (en
daaraan verbonden sociale beleid) ter vermijding van
onderling tegenstrijdige en sociaal nadelige maatrege-
len van de lidstaten afzonderlijk. 
Daarom vragen we een toevoeging van een aanvullende
paragraaf met nader uitgewerkte uitgangspunten over
deze actuele problematiek. Al was het maar om te ont-
komen aan suggestie dat we het wel alleen zullen kun-
nen rooien. 
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Het is duidelijk: de huidige economische recessie wordt
een belangrijk punt tijdens de komende Europese ver-
kiezingscampagne. Ons verkiezingsprogramma mag
dan geen onduidelijkheid laten bestaan over wat de
PvdA wel of en niet wil. 
Amendement niet opgevoerd: geen amendement
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Niet opgevoerde moties

- de farmaceutische industrie patiëntenverenigingen
sponsort;

- er wordt gesproken over een versoepeling van de regels
voor reclame voor medicijnen;

• overwegende dat;
- reclame maken voor ziekten op deze manier net zo ver-

werpelijk is als het reclame maken voor medicijnen
- objectieve voorlichting over ziekten moet worden geor-

ganiseerd door de onafhankelijke instituten zoals de
overheid omdat gesponsorde verenigingen en websites
geen objectieve voorlichting geven;

• besluit dat;
- reclame maken voor ziekten door de farmaceutische

industrie verboden wordt;
- het huidige verbod op reclame voor medicijnen niet

wordt versoepeld;
en gaat over tot de orde van de dag. 
Reden niet opvoeren: het congres heeft deze bevoegdheid niet 

Motie 33. Werkgroep Handicap en Beleid 
Houten
Motie PvdA werkgroep handicap en beleid bij Europees ver-
kiezingsprogramma

Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen 14 en 15
maart 2009
• Constateert 

Dat er in het concept PvdA programma voor de Europese
verkiezingen geen aandacht is voor de toegankelijkheid van
de samenleving voor mensen met een handicap.

• Overweegt
Dat de toegankelijkheid van de samenleving Europese
afstemming en wetgeving vereist.

• Spreekt uit dat dit onderwerp in de paragraaf over sociaal
beleid aan de orde moet komen. 

Toelichting: Wij roepen hiermee het Partijbestuur op om de
toegankelijkheid en de gelijkwaardige maatschappelijke parti-
cipatie van mensen met een handicap in dit programma te
benoemen 
Reden niet opvoeren: is geen motie / en geen amendement. Er
wordt geen tekstvoorstel gedaan of schrapvoorstel gedaan
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Motie 31. Houten 
Oss/Maasdonk/Lith
Motie bij Europees verkiezingsprogramma

Toevoegen van een hoofdstuk / alinea over de huidige econo-
mische crisis, en wat de PvdA vindt dat de EU moet doen of
laten. 
Toelichting:
Wij zijn ons bewust van hoofdstuk 6 (tot slot), waarin de pro-
grammacommissie aangeeft dat het een "visie-programma" is
waarin niet alles kan worden uitgewerkt. Maar wel "uitgangs-
punten en de richting" op 4 gebieden. 
Toch pleiten wij er voor om WEL een toevoeging in het verkie-
zingsprogramma te maken voor de huidige economische cri-
sis. 
Het ontwerp program voor de Europese verkiezingen is gefor-
muleerd voordat de economische gevolgen van de kredietcri-
sis voldoende duidelijk waren in de consequenties voor het in
het verband van de Europese Unie te voeren beleid. Daarmee
blijft ook onduidelijk wat we als PvdA willen en kunnen bijdra-
gen aan het in Europees verband bestrijden van de gevaren
voor financiële stabiliteit en verlies van werkgelegenheid.
Op korte termijn is er meer nodig dan de in Euroverband te
bevorderen kredietverlening te verbeteren regulering van de
financiële sector. Er zal ook een standpunt moeten zijn met
betrekking tot de Europese samenwerking op het vlak van het
economische (en daaraan verbonden sociale beleid) ter ver-
mijding van onderling tegenstrijdige en sociaal nadelige maat-
regelen van de lidstaten afzonderlijk. 
Daarom vragen we een toevoeging van een aanvullende para-
graaf met nader uitgewerkte uitgangspunten over deze actuele
problematiek. Al was het maar om te ontkomen aan suggestie
dat we het wel alleen zullen kunnen rooien. 
Het is duidelijk: de huidige economische recessie wordt een
belangrijk punt tijdens de komende Europese verkiezingscam-
pagne. Ons verkiezingsprogramma mag dan geen onduidelijk-
heid laten bestaan over wat de PvdA wel of en niet wil. 
Reden niet opvoeren: motivering staat in de tekst verkiezings-
programma EU laatste hoofdstuk ‘slot’

Motie 32. Groningen 
Motie 'reclame maken voor medicijnen en ziektes'

Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen
op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht;
• constaterende dat;

- reclame maken voor medicijnen op dit moment verbo-
den is;

- de farmaceutische industrie om deze reden ziektes pro-
moot en daarvoor sites in het leven roept die vervol-
gens alsnog verwijzen naar reclame voor medicijnen;
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