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Europese verkiezingen 2019, Ik Kies voor Europa 
 

Als Europese burger 

Verzet ik mij tegen het herstel van de landsgrenzen in Europa, tegen de herinvoering van de 
voormalige munten, tegen de terugkeer van protectionisme, tegen fort Europa voor 
migranten en vluchtelingen en tegen het opofferen van de stabiliteit en de voordelen die 
Europa ons brengt. 

Geloof ik stellig dat Europa voor keuzes staat en moet kiezen: ofwel voor méér integratie, 
ofwel voor nationalisme, wat verdeeldheid en desintegratie zal veroorzaken. 
 

Ik wens 
 

Een sterk Europa 

• dat Europa soeverein maakt in een wereld waar de politieke actoren en de markt 
mondiaal werken, met een aan regels onderworpen economische mondialisering waarin 
belastingparadijzen, sociale en fiscale dumping en oneerlijke fiscale concurrentie worden 
bestreden en een wereld gestuurd door de Verenigde Staten, China of andere opkomende 
wereldmachten wordt voorkomen; 

• dat de veiligheid en een nieuwe internationale orde bevorderen waar de Europese 
Unie haar eigen belang en haar waarden veilig stelt, dat de stabiliteit en vrede in Europa en 
bij haar buren  beschermt, dat een beduidende economische en maatschappelijke 
ontwikkeling in de Mediterrane regio en in Afrika op gang trekt die  de oorzaken van een 
grootschalige migratie aanpakt; 

 
Een democratisch Europa 

• dat van ons opnieuw burgers maakt waarvan de keuzes tellen die het beleid en de Europese 
instellingen helpen vorm geven; 

 
Een sociaal Europa 

• dat een ontwikkelingsmodel uitrolt, ontworpen om de volgende generaties te dienen, 
dank zij een nieuw economisch model, een inclusieve groei en duurzaamheid op het vlak 
van milieu, van  financiering en van respect voor de rechten van iedereen; 

• dat investeert teneinde groei, wetenschappelijk onderzoek, digitalisering en Europese 
infrastructuur te ondersteunen; 

• dat de sociale rechtvaardigheid verdedigt in de strijd tegen ongelijkheid, dat een nieuw 
model van sociale bescherming ontwikkelt en dat de solidariteit onder lidstaten en burgers 
waarborgt. 

Ik kies voor een federaal Europa  
Ik beloof om voor kandidaten te stemmen die zich verbinden om Europa te 

versterken 

Naam:  
 

Land: 

Vermeld jouw e-mail om inlichtingen te ontvangen van de Unie van Europese Federalisten: 
 
#United4Europe                                      #IChooseEurope                                               #ToFedEU 
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