
 

Amendement 1: 

Indiener + postcode Michiel Rijsberman, 1339 KG 

Type amendement Nieuw / Wijziging / Verwijdering  (= huidige tekst doorgestreept) 

Regelnummer(s) 222 

Argumentatie Het programma stelt een soort “Schengen” voor afvaltransport voor. 
We moeten echter niet naïef zijn en waken voor de negatieve effecten 
van vrij transport van afval: niet overal in de EU zijn nu de afvalregels 
even streng, niet overal is het toezicht even goed. 

 

Amendement 

Invoegen na ‘…een circulaire economie.’: De afspraken bevatten ook maatregelen die dumping van 
afval in landen met minder strenge regels of toezicht moeten voorkomen. 

 

 

 

 

Amendement 2 

Indiener + postcode Michiel Rijsberman, 1339 KG 

Type amendement Nieuw / Wijziging / Verwijdering  (= huidige tekst doorgestreept) 

Regelnummer(s) 357 

Argumentatie Een doelstellen voor het begin van de zittingsperiode is biedt weinig 
houvast en toont weinig ambitie. Het jaartal 2015 in de huidige tekst 
sluit aan bij de eerste planperiode voor de Kaderrichtlijn Water, 
waarvoor waterkwaliteitsdoelen zijn gesteld die bereikt moeten zijn in 
2015. De tweede periode eindigt in 2021. De uiteindelijke doelen van de 
KRW moeten bereikt zijn in 2027, wat weer te ver na de komende 
zittingsperiode lijkt voor dit programma. 

 

Amendement 

In regel 357: het jaartal 2015 vervangen door 2021  

 

  



Amendement 3 

 

Indiener + postcode: WSN Lekkerkerk (108249), 8243 MJ 

Type amendement: Nieuw 

Regelnummer(s): 438-439 

 

Argumentatie: De slag om Europa zal gewonnen worden in de huiskamers van de Europanen. Het 

meest krachtige medium ter wereld dat hiertoe in staat is, omdat het alle sociaal-economische lagen 

van de bevolking aanspreekt, Europa dichter bij de gemiddelde Europeaan kan brengen, en tevens de 

Europeanen kan verbinden en hun eigen Europese identiteit kan laten ontwaken, staat nergens in dit 

verkiezingsprogramma genoemd: de televisie.  

Het concept-verkiezingsprogramma draagt het onderwerp ‘investeren in slimme groei’ uit, waaronder 

het uitdragen van cultuur onder valt. Daarnaast zijn er duidelijke wensen voor het uitdragen van 

Europese normen en waarden (o.a. vrijheid, diversiteit, verlichting) en de wens dat de Unie zichtbaar 

is en meer soft power heeft. Dit zijn allen punten die via het medium televisie uitgedragen kunnen 

worden. 

Wat Europa nodig heeft, is een BBC1/2/3 of NL1/2/3 op Europees niveau. Die duidelijke richting kiest 

qua taal (Engels) en die vrij beschikbaar is. Dus niet achter de decoder. Voor maximale impact, wordt 

voor het Engels gekozen. De taalbarrière wordt overbrugt door in het Engels uit te zenden, met lokale 

taalondertiteling (zover mogelijk), en bij programma’s van nationale programmamakers, voor het 

aanhouden van de originele (nationale) taal, met Engelse ondertiteling. Zo wordt een optimale mix van 

uitdragen van Europese diversiteit bereikt, zonder op maximale impact in te leveren. Een voorbeeld: 

kwalitatieve Zweedse series of documentaires met Engelse ondertiteling. Of dichterbij huis, Man Bijt 

Hond, Nederlands gesproken, Engels ondertiteld en door heel Europa uitgezonden. 

Europese tv zal het anti-Europees populisme ondergraven, aangezien populisme gebruik maakt van 

onwetendheid, onbemindheid en angst voor het onbekende: overige Europese volken en de EU. Stelt 

u voor wat de impact kan zijn van een Hart van Europa, dat net als Hart van Nederland, een gezicht 

geeft aan uw Europese medemens waar u iets in herkent, ongeacht uw opleiding of achtergrond. In 

plaats van dat uw beeldvorming gevormd wordt door het anti-Polenmeldpunt.  

Mijns inziens is het huidige aanbod ontoereikend. Euronews is versnipperd qua taal (n=10) en focust 

voornamelijk op nieuws wat herhaald wordt en EU1 gaat weinig over Europa en is voornamelijk veel 

pitches van programmamakers, en daarbij uiteraard achter de decoder. Daarom moeten wij ons 

inzetten voor Europese televisiezenders waarbij wij Europese normen, waarden, overtuigingen en 

diversiteit rechtstreeks aan de Europeaan kunnen overbrengen. 

Amendement: D66 kiest voor een onafhankelijk en sterk televisiemedium: Europa 1, 2 en 3. Wij 

kiezen voor Europese programma’s in de Engelse taal met lokale nationale ondertiteling (zoals het 

Europese nieuws) en programma’s en films van nationale programma en film makers in originele 

(nationale) taal, met Engelse ondertiteling. D66 verbindt u met Europa. 

 

  



Amendement 4 

 

Indiener: Niels Abcouwer. Postcode 8226TG. 

Nieuwe tekst na regel 693: 

D66 wil dat Europa de handel met Israėlische bedrijven die direct of indirect produceren of handelen 

vanuit bezet gebied, verbiedt. 

 

Toelichting: 

Er zijn vele vormen van ongewenste handel. 

Neem ivoor of bloeddiamanten. Dat gaat dan illegaal. 

De handel met de bedoelde Israėlische bedrijven lijkt legaal maar is dat niet. 

Door deze handel niet Europees te verbieden, zal Israėl denken dat het bezetten van Palestijns 

gebied en stichten van nederzettingen ongestraft blijft. De zo gewenste en noodzakelijke vrede zal 

nog langer op zich laten wachten en moeilijker te bereiken zijn. 

 

 


