“

Europese verkiezingen in 2019, een zeer belangrijk
moment voor Europa
Als kandidaat(a)t(e) voor het Europees Parlement, ben ik ervan overtuigd dat de burgers hun
zeg moeten hebben bij het bepalen van de toekomst van Europa. Ik verbind mij ertoe mijn
verkiezingscampagne te focussen op de promotie van de idee van een verenigd Europa dat
democratisch, sociaal en soeverein is. Indien ik verkozen ben, zal ik mij inzetten om:
§

de Europese monetaire en economische unie te hervormen teneinde haar de adequate fiscaal
en economische bevoegdheden te geven, evenals een eigen toereikend budget gefinancieerd
door eigen middelen dat democratisch wordt gecontroleerd door het Europees Parlement;

§

een Europees economisch en sociaal beleid tot stand te brengen dat door Europese solidariteit,
in overeenstemming en ter aanvulling van de nationale bevoegdheden, het gevoel versterkt
deel uit te maken van een politieke unie die enig in zijn soort is;

§

een gezamenlijk buitenlands beleid, veiligheid en Europese defensie te helpen ontstaan die de
burgers van de Europese Unie beschermen en de gemeenschappelijke waarden en belangen
bevorderen in een wereldorde die dreigend en onvoorspelbaar is;

§

een Europees beheer van de migratiestromen in te stellen, met inbegrip van het beheer van de
buitengrenzen van de Europese Unie door Europese grenswachten; het creëeren van Europese
instanties die de legale migratie beheren; Europese maatregelen om samen de integratie van
de migranten te verzekeren;

§

van Europa de wereldleider van de strijd tegen de klimaatverandering te maken en de transitie
naar een economie die het milieu respecteert dank zij Europese maatregelen die de fossiele
brandstoffen geleidelijk vervangen, investeringen in hernieuwbare energiebronnen bevorderen,
dwingende doelstellingen opleggen die de emissie-uitstoot verminderen en de plasticafval
beperken;

§

een grotere Europese begroting, gefinancieerd door eigen middelen uit Europese belastingen
te genereren, bijvoorbeeld op financiële en digitale transacties, op koolstofuitstoot of
plasticgebruik;

§

de Europese democratie versterken door het uitvaardigen van één kieswet geldig over heel het
Europese grondgebied voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, met
inbegrip van transnationale paneuropese lijsten voor de Europese politieke partijen;

§

het Europees Parlement te betrekken in de hervorming van de EU-verdragen teneinde de
Europese Unie politiek beter te verenigen, het democratisch gehalte ervan te verbeteren en de
effectiviteit te verhogen: (1) een Europese Commissie met minder leden, zij moet het enige
uitvoerend orgaan van de Unie worden; (2) de Europese Raad mag slechts de rol behouden
van politieke oriëntator, waarbij zijn uitvoerende rol bij het formuleren van beleid een einde
neemt; (3) het vetorecht in de Europese Raad en de Raad van ministers moet worden
afgeschaft; (4) het Europees Parlement moet de wetgevende functie delen met de Raad in alle
domeinen van de Europese bevoegdheden;

§

in het geval dat niet alle lidstaten met voorgaande hervormingen instemmen en rekening
houdend met de kritische situatie waarin Europa zich bevindt, een project voor nieuw verdrag
steunen voor die lidstaten die nu samen willen vooruitgaan;

§

de oprichting van een partijoverschrijdende intergroep in het Europees Parlement te steunen
teneinde deze doelen te bevorderen.
Naam:
Land:

Politieke partij:
Handtekening:

#United4Europe

#IChooseEurope

UEF |de Meeusplantsoen 25, 1000 Brussel|secretariat@federalists.eu|+32 2 508 30 30
JEF |de Meeusplantsoen, 1000 Brussel|info@jef.eu|+32 2 512 00 53

#ToFedEU

