
Libertas.cu^

E U R O P A .  E E N WE G V O O R U I T

B E L E I D S V O O R S T E L L E N





D it is Libertas
Libertas is de pan-Europese beweging die ijvert voor een nieuwe, 
democratische en open Europese Unie.

Libertas wil een sterk en succesvol Europa. Een Europa voor en van de 
mensen. Dat is niet het Europa dat we vandaag kennen. Niet verkozen 
bureaucraten die geen verantwoording afleggen maken in Brussel, achter 
gesloten deuren, de wetten die uw leven veranderen. Maar zelf kunt u die 
wetten niet veranderen.

Ooit gaf Europa ons hoop, maar nu luistert het niet meer naar het volk. 
Brussel is berucht om zijn bureaucratie, corruptie en inefficiëntie. Dat 
antidemocratische en onverantwoordelijke gedrag moeten wij veranderen.

Libertas wil ervoor zorgen dat de EU beter doet wat betreft de grote 
problemen die elk van ons aanbelangen.

De EU faalt op dat vlak omdat ze geen verantwoording hoeft af te leggen. 
Libertas wil de werking van Brussel op een positieve manier veranderen en 
de echte macht teruggeven aan het Europese volk. Lees verder en doe met 
ons mee. Samen kunnen we van Europa een betere plaats maken voor u.

Dit zijn de vijf kernpunten van Libertas:

1. Inspraak

2. De E U  ter verantwoording roepen

3. Volledige openbaarheid

4. Besparen

5. Een afgeslankte en flexibele E U



1 Inspraak
Belangrijke verkiezingen
Nooit waren verkiezingen belangrijker dan de komende 
Europese Parlementsverkiezingen van juni.

Elk van ons gelooft graag dat zijn stem mee helpt beslissen 
wat er in Brussel gebeurt met het scheppen van 
werkgelegenheid, met het afvalbeleid, het herstel van onze 
economie, de bescherming van het milieu en met de 
wetten en regels die ons leven bepalen. Maar op dit 
moment is onze stem niet echt van tel. Onze stem telt niet 
mee omdat de Commissarissen, die 80% van de wetten 
maken die onze levens beïnvloeden, aan ons geen 
verantwoording afleggen. Erger nog, ze maken die wetten 
achter gesloten deuren.

Vrijheid en democratie
De stem van het volk wordt in Brussel niet gehoord omdat 
slechts 27 niet verkozen Commissarissen en 1 Voorzitter 
weten dat zij de ultieme macht hebben over een 
EU-Parlement dat sterk verdeeld is, met 190 onderling 
ruziemakende partijen. Het Europees Parlement heeft hoe 
dan ook niet meer dan een amenderende rol in bepaalde 
domeinen. Het werk van de bureaucraten in de geheime 
werkgroepen wordt goedgekeurd met een knikje van de 
Raad van Ministers, terwijl de politici vaak geen idee hebben 
wat er wordt beslist.

Bij het maken van Europese wetten is democratie de 
uitzondering geworden in plaats van de regel. Het 
democratische ideaal werd nochtans in Europa geboren: in 
Athene, Griekenland, ruim 2.500 jaar geleden. Democratie 
betekent letterlijk "bestuur door het volk”. We zijn vergeten 
waar we vandaan komen.

Libertas is het Latijnse woord voor vrijheid. Wij willen dat de 
burgers van de soevereine Europese naties de vrijheid 
hebben om zelf hun lot te bepalen, om te beslissen over hun 
eigen leven in hun eigen land, buurt en familie.

We moeten de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit veiligstellen, door ervoor te zorgen dat 
verkozen parlementen en regionale wetgevende organen 
meer controle krijgen over de wetten en regels die ons leven 
beïnvloeden.

Inspraak — Onze Programmapunten
Het monopolie van de Commissie op het in 
werking stellen van nieuwe wetten moet 
weggewerkt worden.
Elk voorstel om de burgerschapstatus van 
nationale burgers te veranderen door hen 
EU-burgerschap te geven moet eerst door het 
volk worden goedgekeurd in een referendum.

4. Burgers moeten het recht hebben op een 
onderbouwd antwoord van de speciale 
petitiecommissie in het Europees Parlement als 
voor een petitie meer dan 1.000 handtekeningen 
zijn verzameld.

5. Het Europees Parlement moet verplicht worden 
een openbare hoorzitting te organiseren vóór het 
debatteert over een wetsvoorstel.

1. Europese samenwerking moet gebaseerd zijn op 6.
een kort Verdrag van niet meer dan 25 pagina's die
elke burger kan lezen, begrijpen en gebruiken.

2. Elk land moet een referendum houden over elk 7.
toekomstig Grondwettelijk Verdrag.

3. Elke toekomstige Europese President moet 
verkozen worden door de Europese burgers.



Een Verdrag van het Volk
Hoewel de Europeanen ervoor gekozen hebben de macht 
NIET over te dragen aan Brussel, wordt met hun wensen geen 
rekening gehouden. Het Verdrag van Lissabon, dat werd 
afgewezen in Ierland en waarvan de voorafgaande grondwet 
werd afgewezen in Nederland en Frankrijk, betekent eigenlijk 
een grondwet die alle Europese wetten en rechterlijke 
uitspraken boven de nationale wetten stelt. Volgens dit 
Verdrag zouden zelfs nationale wetgevingen terzijde kunnen 
worden geschoven door de beslissingen van niet verkozen 
bureaucraten en rechters die vergaderen achter gesloten 
deuren in Brussel, Straatsburg en Luxemburg.

Als de Unie wil slagen, hebben we nood aan een echte 
democratische hervorming. Geef het Europese volk 
rechtstreekse inspraak in de opbouw van een nieuwe 
democratische EU in plaats van de oude, ongeloofwaardige 
Brusselse elite van vandaag, gedomineerd door bureaucraten 
en onbereikbare politici die de democratische resultaten van 
referenda in Frankrijk, Nederland of Ierland niet respecteren.

Het Verdrag van Lissabon en de eraan voorafgaande 
grondwet zijn zo lang dat maar weinig Europese leiders ze 
ook maar gelezen hebben. Niet één eerste minister had het 
verdrag gelezen toen hij er in Lissabon zijn handtekening 
onder zette.

Europese samenwerking moet gebaseerd zijn op een kort 
Verdrag dat elke burger kan lezen, begrijpen en gebruiken. De 
Europese burgers moeten worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het ontwerpen van een korte basistekst van niet 
meer dan 25 pagina's in plaats van de 3.000 pagina's aan

Europese basisverdragen die we vandaag hebben. Een kort 
Verdrag kan door iedereen begrepen worden en kan 
gewone burgers het gevoel geven dat ze daadwerkelijk 
betrokken zijn bij de Europese wetgeving.

Het kiezen van de Europese leiders
Democratie moet de kern vormen van het nieuwe Europa. De 
kijk en de mening van de mensen moeten in referenda aan 
bod komen en vertegenwoordigd worden door hun 
verkozen regeringen en door verkozen leden van het 
Europees Parlement.

Commissieleden, rechters, agentschappen en bureaucraten -  
die niet rechtstreeks verkozen worden door het volk -  moeten 
ten dienste staan van de verkozen politici en de burgers, in 
plaats van over hen te heersen. Alle nieuwe Europese wetten 
moeten besproken en gestemd worden door verkozen 
Ministers in een open forum, niet door ambtenaren die 
stemmen bij volmacht en achter gesloten deuren.

Bij elke Europese Parlementsverkiezing komen minder kiezers 
opdagen, van 63% in 1979 tot 46% in 2004. Het risico bestaat 
dat de opkomst nog verder daalt, vooral omdat de Europese 
bureaucraten de resultaten van de Franse, Nederlandse en 
Ierse referenda niet gerespecteerd hebben. De logische 
reactie van veel mensen is: waarom gaan stemmen als ze toch 
niet naar ons luisteren? Het is tijd om het vertrouwen van de 
mensen in de democratie te herstellen, door meer macht toe 
te kennen aan de verkozen vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement zodat ze onnodige initiatieven van de 
Commissie en de Raad kunnen wegstemmen.



2 D e E U  ter verantwoording
Bestuur door het volk, niet door bureaucraten
Er is een reden waarom veel gezinnen over heel Europa het 
moeilijk hebben. Ooit gaf de Europese Unie ons hoop, maar 
nu schiet ze pijnlijk tekort als het aankomt op de zaken die 
echt tellen.

De EU faalt omdat ze geen verantwoording hoeft af te 
leggen. Hoe kan de EU de banken ter verantwoording 
roepen als haar eigen boeken veertien van de voorbije 
vijftien jaar niet zijn afgetekend? Hoe kan de EU anderen ter 
verantwoording roepen voor hun gedrag als ze zelf € 85 
miljard heeft uitgegeven aan programma's die ze niet kan 
verantwoorden of waarin ze geen deelnamerecht heeft?

Wij zijn tegen het antidemocratische Brussel dat door de 
bureaucraten wordt gebouwd. Zolang de bureaucraten de 
burgers van Europa niet vertrouwen, kunnen wij Brussel niet 
meer vertrouwen. Wij willen een Europees leiderschap dat 
vertrouwen stelt in de burgers van Europa en er trots op is 
hen te mogen dienen.

De test van een democratie is: wordt de regering gekozen 
door zij die geregeerd worden? De Unie slaagt niet voor die 
test. Libertas is uw kans om de broodnodige verandering 
door te voeren. Libertas is uw hoop voor een nieuwe EU 
waarop alle burgers trots kunnen zijn. Libertas luistert naar 
de Europese burgers. Wij zijn vastberaden de EU te 
herstellen en beter te maken voor iedereen.

Respect voor mensenrechten
Wij respecteren de fundamentele rechten van de mens en 
de democratische rechten van de burgers van de 
EU-lidstaten. De instellingen van de EU moeten evenveel 
verantwoording kunnen afleggen als de lidstaten met 
betrekking tot het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
De EU moet ter verantwoording kunnen worden geroepen 
jegens, en respect hebben voor de uitspraken van het Hof 
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, net als de 27 
lidstaten.

De E U  ter verantwoording roepen — Onze Programmapunten
1. Enkel verkozen vertegenwoordigers moeten de 

wetten maken.
2. De aanstelling van individuele Commissieleden moet 

onderworpen zijn aan de goedkeuring van de 
nationale parlementen, de Raad van Ministers en het 
Europees Parlement.

3. Commissieleden moeten verantwoordingsplicht
hebben voor, en moeten kunnen worden afgezet 7.
door de Raad van Ministers en het Europees
Parlement wegens de manier waarop ze hun 8.
portefeuilles beheren.

4. Alle EU-wetten moeten worden goedgekeurd door 
een eenvoudige meerderheid in het Europees
Parlement en driekwart van de lidstaten in de Raad. 9.

5. Herinvoering van het nationale veto op alle 
beleidsgebieden behalve het verkeer van goederen, 
diensten, kapitaal en werk tussen de lidstaten.

6. Nationale parlementen moeten Europese 
wetsvoorstellen vooraf grondig onderzoeken zodat ze 
hun nationale regeringen de bevoegdheid kunnen 
geven ze in de Raad goed te keuren of weg te stemmen. 
Rechters aan het Europees Hof moeten worden 
aangesteld door nationale parlementen.
Vestigen van een Subsidiair Hof van Beroep, 
aangesteld door de nationale parlementen, voor de 
behandeling van uitspraken door het EU Hof, die de 
bevoegdheid van de EU uitbreiden.
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
onder de Raad van Europa in Straatsburg bindend 
maken voor de Europese instellingen.



roepen
Geen nieuwe centrale machten
De EU heeft nood aan een onafhankelijk Europees Hof van 
Justitie (EHJ) om uitspraken te doen over de toepassing van 
wetten die gemaakt zijn op EU-niveau. Maar al sinds 1964 
hebben de uitspraken van het EHJ rechtsgeldigheid boven 
nationale wetten en heeft het EHJ een traditie gevestigd van 
zijn eigen inbreng toe te voegen aan de Europese wetten, in 
plaats van de intenties van de wetgevers te volgen. Wij 
willen een einde maken aan die praktijk, die gekend staat als 
"sluipende bevoegdheidsuitbreiding”, door een 
beroepsmechanisme in te stellen in de vorm van een Hof 
van Subsidiariteit, zoals voorgesteld door de voormalige 
Duitse President, Roman Herzog.

10. Nationale wetgevingen voorrang geven boven 
EU-verdragen, zodat de Verdragen worden 
aangepast, eerder dan dat de nationale grondwetten 
door de Verdragen worden ondermijnd.

11. Verdragswijzigingen moeten unaniem worden 
goedgekeurd door alle lidstaten.

12. Alle leden moeten voldoen aan de criteria van 
Kopenhagen, die een stabiele markteconomie, 
stabiele democratische instellingen en respect 
voor mensenrechten als voorwaarden stellen voor 
het lidmaatschap, waartoe door alle bestaande 
lidstaten unaniem moet worden beslist en dat 
door elk nationaal parlement of in een referendum  
moet worden goedgekeurd.



3 Volledige openbaarheid
Open debat
Tienduizenden ambtenaren, experts en vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven komen voortdurend samen om te 
lobbyen voor hun eigen specifieke belangen. Ze vergaderen 
in ongeveer 3.000 geheime werkgroepen, georganiseerd 
door de niet verkozen Commissie.

In de praktijk komen 85% van de EU-wetten tot stand in 300 
geheime werkgroepen van de Raad van Ministers. Daarna 
gaan ze naar de Raad als zogenoemde 'A-punten' waar ze 
zonder discussie worden afgehandeld en goedgekeurd. De 
Raad van Ministers is zowat het enige wetgevende orgaan 
ter wereld dat niet openbaar vergadert. De besprekingen en 
het stemgedrag van onze leiders op EU-tops en dat van 
onze verkozen Europese Parlementsleden moet openbaar 
gemaakt worden.

Openbaarheid
De Europese instellingen kunnen maar degelijk ter 
verantwoording worden geroepen als ze open en 
transparant zijn, zodat ze kritisch en nauwkeurig tegen het 
licht kunnen worden gehouden.

Burgers, nationale parlementen, rechtbanken, 
ombudsmannen en het Europees Parlement hebben allen 
een rol te spelen bij het ter verantwoording roepen van de 
Europese instellingen en agentschappen. Alle 
agentschappen van de EU moeten hun verslagen, 
beleidspunten, vergadernota's en papers op het internet 
publiceren.

Alle vertegenwoordigers voor Libertas zullen stemmen voor 
volledige transparantie en als Europese Parlementsleden al 
hun uitgaven voor werking, informatie en bijstand 
publiceren.

Volledige openbaarheid moet ook betekenen: het recht om 
te onderhandelen en documenten te lezen in zijn eigen taal. 
Alle talen moeten gelijkwaardig zijn in de Europese Unie.

Volledige openbaarheid — Onze Programmapunten
1. Alle uitgaven van Europese Parlementsleden en 

Commissieleden publiceren.
2. Alle geheime werkgroepen, hun deelnemers, 

agenda's, nota's en hun beleidsdiscussies openbaar 
maken en het aantal dergelijke groepen drastisch 
verminderen.

3. Over alle EU-wetten openlijk laten onderhandelen en 
beslissen door onze democratieën.

4. Alle voorbereidende documenten en vergadernota's 
publiceren voor het publiek.

5. Over alle voorstellen tot wetten en verordeningen 
verplicht laten stemmen op elk niveau van het proces. 
De resultaten van al die stemmingen registreren en 
openbaar maken.

6. Volledige openbaarheid van het stemgedrag van 
Europese Parlementsleden en dat van regeringen in 
de Raad van Ministers.

7. Het Voorzitterschap van de Raad moet ook in de 
toekomst om de 6 maanden blijven wisselen en niet 
in het geheim beslist worden door een meerderheid 
van de Eerste Ministers.

8. Eerste Ministers en Voorzitters moeten hun 
gesprekken over wetgevende en grondwettelijke 
aangelegenheden volledig openbaar maken.

9. De Europese Raad mag enkel punten behandelen die 
vooraf op zijn agenda gezet zijn.

10. Alle voorstellen in de Raad van Ministers moeten ter 
stemming worden voorgelegd en het stemgedrag 
van de vertegenwoordigers van alle landen moet 
openbaar gemaakt worden.



11. De nota's van de beraadslagingen van het Europees 
Hof publiceren met informatie over het stemgedrag 
van de rechters. Rechters de kans geven 
minderheidsmeningen te publiceren.

12. De Europese Ombudsman toegang geven tot alle 
documenten alsook het recht op een Rechterlijke 
Beslissing wanneer een instelling geen gehoor geeft 
aan de oplossingen van de Ombudsman.

13. Alle agentschappen en instellingen hun werk en hun 
uitgaven laten bekendmaken op de website van het 
Europees Parlement en alle contracten boven de 
€10.000 laten publiceren.

14. Fondsen uit privaat kapitaal en staatsfondsen moeten 
aan dezelfde regels gebonden zijn op het vlak van 
financiële transparantie als andere financiële 
instellingen.

15. Aandringen op strenge minimumnormen voor de 
behandeling van vluchtelingen en op de 
bekendmaking van hun aantallen en de manier 
waarop ze worden behandeld.

16. Parlementsleden en Ministers moeten kunnen 
spreken en onderhandelen in hun eigen taal. 
Voorbereidende vergaderingen kunnen gehouden 
worden in het Engels en/of Frans tenzij een 
deelnemer specifiek vraagt om dit anders te doen.



4 Besparen
De mensen eerst
Het zijn moeilijke tijden en de Europeanen zijn gedwongen 
de broekriem aan te halen. Gezinnen draaien vandaag elke 
euro tweemaal om, maar Brussel doet dat niet. De 
bureaucraten, van de echte wereld geïsoleerd door het 
gegarandeerde geld van de Europese belastingbetalers, 
doen het tegenovergestelde. Hun buitensporige uitgaven 
moeten stoppen.

Verantwoordelijke boekhouding
De Europese Rekenkamer heeft vastgesteld dat in 2008 een 
onthutsende € 6 miljard "foutief” werd uitgegeven. De 
boekhoudingen van de EU werden al veertien van de 
voorbije vijftien jaar niet afgetekend door de Rekenkamer. 
De instellingen slagen er niet in de corruptie te stoppen 
omdat ze geen verantwoording moeten afleggen voor hun 
daden.

Geen centraal geïnde belastingen
Wij zullen de uitgaven van de EU niet alleen terugschroeven, 
we zullen ook verhinderen dat Brussel geld neemt uit de 
zakken van hardwerkende gezinnen. Wij zijn van oordeel dat 
de lidstaten zelf het beste in staat zijn om over hun eigen 
belastingen te beslissen, dat er geen belastingen mogen zijn 
zonder vertegenwoordiging. Daarom zullen we ons kanten 
tegen elke maatregel die Brussel het recht geeft om 
belastingen te heffen.

Besparen — Onze Programmapunten
1. De Commissie moet in het volgende begrotingsjaar € 

10 miljard besparen.
2. De uitgaven van alle EU-instellingen onderwerpen 

aan de goedkeuring van de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement.

3. De boekhoudingen van alle EU-instellingen door de 
Rekenkamer en het Europees Parlement laten 
onderzoeken om zeker te zijn dat het geld nuttig en 
volgens de regels gespendeerd wordt.

4. Het Europees Parlement moet de macht hebben 
overheidsfondsen te onthouden van elke 
EU-instelling.

5. Elke cent die Brussel uitgeeft, moet worden 
gepubliceerd op het internet zodat de 
belastingbetalers gemakkelijk kunnen achterhalen 
waaraan hun geld wordt gespendeerd.

6. Dure EU-voorschriften beperken die bedrijven 
verhinderen personeel in dienst te nemen.

7. De unanimiteit in belastingaangelegenheden 
vrijwaren en verhinderen dat de EU haar burgers 
belastingen oplegt bij meerderheidsbeslissingen 
zoals voorzien in de "Overbruggingsclausule" in de 
Grondwet van Lissabon.

11. Het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) 
herstructureren zodat het evenzeer werkt voor 
landbouwgezinnen als voor consumenten.

12. Een Europees Energiefonds vestigen om bedrijven 
aan te moedigen te investeren in alternatieve vormen 
van energieproductie, die een besparing kunnen 
betekenen voor consumenten en belastingbetalers.



Weg met de lobbycultuur
De oude EU geeft zoveel geld van de belastingbetalers uit 
dat in Brussel een hele lobbyindustrie is ontstaan met 
ongeveer 15.000 goedbetaalde lobbyisten, die dingen naar 
een deel van het makkelijke EU-geld.

Maar gratis geld bestaat niet. Elke cent komt van de 
Europese belastingbetalers. Ons eigen geld wordt in Brussel 
rondgestrooid zonder duidelijke richting, verantwoording of 
democratie.

Wij willen heel nauwkeurig een einde maken aan die zinloze 
uitgaven en ervoor zorgen dat dit geld teruggaat naar de 
Europese burgers. We zouden bijvoorbeeld 
landbouwsubsidies kunnen aftoppen boven € 100.000 en 
landbouwfamilies kunnen ondersteunen op een efficiënte 
manier die hun inkomen en hun levensstandaard zal doen 
stijgen door een beter gestructureerd en minder 
bureaucratisch GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid).

13. Stopzetten van voordelen zoals gratis alcohol en 
diplomatieke onschendbaarheid van politiemannen 
bij Europol.

14. Alle lobbyisten moeten wettelijk verplicht worden 
hun belangen bekend te maken en er moet een 
bekendmakingproces komen voor de interactie 
tussen wetgevers en bureaucraten enerzijds, en 
lobbyisten anderzijds.



5 Een a
Een rijk en divers Europa
De rijkdom van Europa schuilt in de diversiteit van haar 
culturen. Hoe meer de EU probeert te harmoniseren, hoe 
minder rijk onze levens worden. Daarom moet de EU in de 
mate van het mogelijke minder reglementeren en meer 
macht en vrijheid laten aan de lidstaten en hun burgers.

Minder regelgeving, meer concurrentie
Wij geloven niet in het maken van wetten om de wetten. 
Europa wordt er nu al door verstikt.
De oude EU heeft meer dan 20.000 wetten en meer dan 
100.000 bladzijden vol regels waarin die wetten worden 
uiteengezet. De wet dwingt weinig respect af De pogingen 
van de EU om elk detail van het leven in Europa te 
reglementeren heeft tot absurde resultaten geleid -  de Unie 
probeerde zelfs de grootte te bepalen van de aardbeien die 
in uw plaatselijke winkel mogen worden verkocht.

Libertas wil het leven van burgers en bedrijven in Europa 
gemakkelijker maken. Laten we de praktische problemen 
van de Europese EU-burgers en -bedrijven oplossen in plaats 
van alles te harmoniseren met het kunstmatige doel een 
nieuwe superstaat te creëren. De nieuwe EU moet de 
administratieve rompslomp zo beperkt mogelijk houden en 
de samenleving weer gezond maken, onze economieën 
weer zuurstof geven zodat we de uitdagingen van 
wereldwijde concurrentie aankunnen.

Wij geloven in een concurrerende en vrije markteconomie. 
Wij steunen doortastend optreden om te verhinderen dat 
regeringen op een onrechtmatige manier binnenlandse 
industrieën subsidiëren en om een einde te maken aan

en flexibele
monopolies en prijsverhogingen door verborgen 
onderlinge afspraken van kartels, in plaats van 
prijsverhogingen te rechtvaardigen op basis van innovatie 
en de verkoop van producten van betere kwaliteit.

Kansen en bevoegdheden geven aan de burgers
De mensen van Europa zijn vakkundig, vindingrijk en creatief. 
We hebben een regelgevend kader nodig dat mensen, 
bedrijven en ondernemingen aanmoedigt om echte en 
blijvende nieuwe banen te creëren.

We kunnen niet concurreren met Azië of andere delen van 
de wereld op het vlak van lage lonen. In de plaats daarvan 
moeten we streven naar meer productiviteit door innovatie 
en nog betere vakkundigheid, om een gezonde 
economische basis te leggen die de hogere lonen op ons 
continent vrijwaart.

We moeten respect hebben voor de verschillende manieren 
waarop de arbeidsmarkten in Europa georganiseerd 
worden, geregeld door nationale wetgeving of door 
collectieve arbeidsovereenkomsten.

De praktische samenwerking tussen lidstaten moet 
plaatsvinden op vrijwillige basis: bijvoorbeeld het 
verstrekken van een verblijfsvergunning die een persoon uit 
een bepaalde lidstaat het recht geeft te werken in een ander 
land, maar hem gedurende de eerste twee jaar bevrijdt van 
de bureaucratie in verband met de sociale zekerheid in het 
gastland.

Een afgeslankte en flexibele E U  — Onze Programmapunten
1. Tegen 2010 het aantal vergaderingen in Brussel met 

de helft verminderen.
2. Voor elke nieuwe richtlijn of verordening moeten er 

twee verdwijnen.
3. Het aantal wetten, verordeningen en richtlijnen met 

35% verminderen over de volgende vijf jaar.
4. Eisen dat alle voorgestelde wijzigingen van EU-wetten 

in een leesbare, makkelijk te begrijpen vorm worden 
voorgesteld.

5. Introduceren van een "uitdovingclausule " voor alle 
EU-wetten, zodat ze na 10 jaar verdwijnen tenzij ze 
bewust worden vernieuwd.

6. De EU-normen enkel verplicht maken voor 
grensoverschrijdende handel binnen de Unie en niet 
voor nationale, binnenlandse handel.

7. Burgers van EU-lidstaten moeten in elk land een baan 
kunnen krijgen en wel volgens de wetgeving van dat 
land.

8. Respect voor de nationale organisatie van de 
arbeidsmarkt, of minimumnormen nu bewaakt worden 
door de wet of door collectieve onderhandelingen.

9. Lidstaten vrij met elkaar laten concurreren op het vlak 
van belastingniveaus, belastingstructuren en 
overheidsuitgaven.

10. Vestigen van een Mededingingsautoriteit die niet 
afhankelijk is van de Commissie om op te treden tegen 
inbreuken op de mededingingswetten zonder 
politieke inmenging, met zwaardere sancties voor 
inbreuken op mededingingsregels zodat niemand 
voordeel kan halen uit het onwettig manipuleren van 
prijzen en markten.



Minimumnormen
Gezamenlijke normen moeten dingen mogelijk maken, niet 
fungeren als dictator. We moeten samenwerken op de 
punten die Europa in zijn geheel aanbelangen en die geen 
enkel land alleen kan oplossen, bijvoorbeeld gezamenlijke 
minimumbepalingen op het vlak van milieu, die de lidstaten 
evenwel toelaten hogere normen te bepalen ter 
bescherming van het milieu en de volksgezondheid. We 
moeten aan onze kinderen een schone en duurzame 
planeet achterlaten.

We moeten ideeën uitwisselen, samenwerking tussen 
lidstaten aanmoedigen, industrieel ondernemen 
gemakkelijker maken en innovatie aanmoedigen om het 
hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van 
duurzame energieproductie, het beschermen van de 
biodiversiteit, drinkwatervoorziening, woestijnvorming en 
veranderingen in klimaat en weerpatronen. Niemand heeft 
het recht de leefomgeving van anderen te vervuilen. Een 
gezamenlijke wetgeving met betrekking tot het milieu moet 
gebaseerd zijn op het principe "de vervuiler betaalt” en de 
voorzorgsprincipes.

Daar waar milieu-uitdagingen het beste kunnen worden 
beantwoord op nationaal niveau, moet de lidstaat zelf actie 
ondernemen. Grensoverschrijdend optreden is niet nodig 
om, bijvoorbeeld, duurzaamheidnormen te bepalen voor 
landelijke sporten zoals jagen en vissen.

11. Het recht van de lidstaten respecteren om bepaalde 
activiteiten te laten organiseren als openbare diensten op 
nationaal niveau en tegelijk verhinderen dat de EU zelf 
enige bevoegdheid heeft op het vlak van eigenaarschap 
van bedrijven.

12. Gezamenlijke minimumnormen bepalen voor milieu- en 
energiebeleid, met het vaststaand recht voor de lidstaten 
om indien gewenst hogere normen te bepalen.

13. De lidstaten zelf regels laten bepalen op nationaal niveau 
in verband met duurzame jacht en vissport.

14. Buitenlands beleid, defensie, grenscontrole, hulp aan 
overzeese landen, binnenlandse veiligheid, 
burgerbescherming, nationaliteit, regionaal beleid, 
gezondheidszorg, pensioenen en pensioenleeftijd, 
onderwijs, sport en cultuur moeten de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven.




