Wat de Europese Unie tot op heden heeft bereikt mag
gerust indrukwekkend worden genoemd – een halve eeuw
vrede, welvaart en stabiliteit. In plaats van elkaar te
bevechten bundelen de Europese landen hun talenten
en goede wil voor een gemeenschappelijke onderneming
en scheppen zij kansen voor hun burgers. Samen kunnen
we een Europa bouwen dat vrijer, eerlijker, groener,
opener en welvarender is. Samen kunnen we Europa's
mogelijkheden de ruimte geven.
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Ruimte voor Europa's mogelijkheden, dat is de politieke
prioriteit van de leden van de Fractie van de Europese
Liberale en Democratische Partij. Europa verandert,
herenigt zich als onderdeel van een wereldgemeenschap
geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Wij zijn vastbesloten het potentieel van de Europese Unie de ruimte te
geven door voort te bouwen op de liberale grondbeginselen
van vrijheid, democratie, rechtsstaat, naleving van de
mensenrechten, vrijemarkteconomie en gelijke kansen.
Wij willen dat bereiken:

1 – Door de instellingen van de Europese Unie transparant te maken
en te democratiseren. We staan voor een echte parlementaire
democratie op Europees niveau, waarin de samenstelling van
de Commissie een weerspiegeling is van de bij de Europese
verkiezingen uitgebrachte stemmen en waarin de lidstaten en de
Europarlementariërs samen, open en democratisch wetgeven.
2 – Door ons in te zetten voor een Unie die onze uiteenlopende
culturele identiteit en onze verschillende talen respecteert en die
openstaat voor alle Europese landen die voldoen aan de criteria
voor lidmaatschap, zonder enige discriminatie. Geen enkel land
mag afgeschrikt worden van toetreding door het perspectief van
een tweederangs lidmaatschap.
3 – Door de Europese economie te hervormen en te zorgen
voor een stabiel en competitief ondernemersklimaat waarin het
bedrijfsleven investeert in innovatie en nieuwe banen schept, en
voor een echte interne markt die meer keuze en lagere prijzen
biedt. We staan voor geliberaliseerde markten die door krachtige

8 – Door ervoor te zorgen dat globalisering goed is voor iedereen.
Europa moet duurzame ontwikkeling bevorderen door middel van een
doelgerichte ontwikkelingssamenwerking en door zijn eigen markten
via het multilaterale handelsstelsel open te stellen om de armste
landen in de wereld te helpen uit de armoedespiraal te ontsnappen.

9 – Door het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Unie te
en onafhankelijke instanties worden gecontroleerd en voor een
werkgelegenheidsbeleid dat de flexibiliteit en de mobiliteit van de
arbeidsmarkt vergroot teneinde meer mensen aan werk te helpen,
en dat tevens zorgt voor minimumnormen voor de gezondheid en
veiligheid van werknemers.
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– Door de fundamentele rechten van alle Europese burgers
te waarborgen en alle vormen van discriminatie weg te nemen.
In onze gemeenschappelijke strijd tegen internationale misdaad
en terrorisme zullen we altijd waakzaam blijven voor iedere
aantasting van de persoonlijke vrijheid. Een Europa van veiligheid
en rechtvaardigheid voor allen is ook een Europa dat deze rechten
verleent aan degenen die hier terecht asiel vragen of een nieuw
leven willen opbouwen.

hervormen zodat de Europese boeren produceren om aan de vraag
te voldoen, in plaats van om subsidies te krijgen, en zodat zij
worden gesteund in hun rol van beheerder van Europa's landelijk
en ecologisch erfgoed en als waarborg van het welzijn van dieren
en van veilig en gezond voedsel.

10 – Door Europa met één stem te laten spreken in internationale
aangelegenheden, door engagement en dialoog in een multilaterale
aanpak waar dat maar mogelijk is, maar waar nodig ook door
het gebruik van gerechtvaardigd geweld teneinde een meer
rechtvaardige en stabiele wereld te bereiken.

5 – Door ervoor te zorgen dat de belastingbetaler waar voor zijn
geld krijgt, dat fraude wordt uitgeroeid overal waar het maar
voorkomt, dat onnodige bureaucratie wordt aangepakt en dat de
instellingen van de Unie opener en toegankelijker worden en worden
verplicht rekenschap af te leggen aan de burgers.
6 – Door te zorgen voor volledige erkenning van de rol van de
Europese regio's, met name de regio's met wetgevende bevoegdheden,
en door een structuurbeleid dat het potentieel van de armste regio's
in Europa ontwikkelt.
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– Door Europa de wereldleider op het gebied van de milieubescherming te maken. Dit betekent dat we moeten zoeken naar
gemeenschappelijke oplossingen voor onze gemeenschappelijke
problemen op het gebied van milieu en volksgezondheid. Europa
moet zich inzetten voor schonere, veiliger vormen van energie en
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen omarmen.

Wat de Europese Unie tot op heden heeft bereikt mag gerust
indrukwekkend worden genoemd – een halve eeuw vrede,
welvaart en stabiliteit. In plaats van elkaar te bevechten bundelen
de Europese landen hun talenten en goede wil voor een gemeenschappelijke onderneming en scheppen zij kansen voor hun
burgers. Samen kunnen we een Europa bouwen dat vrijer, eerlijker,
groener, opener en welvarender is. Samen kunnen we Europa's
mogelijkheden de ruimte geven.

