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1.  Voorwoord door Europarlementsleden Ryszard Legutko & Raffaele Fitto
      Co-Chairmen of the European Conservatives and Reformists Group

Beste lezers

De ECR-fractie is opgericht in 2009 omdat we 
niet tevreden waren met de koers waarin de 
EU voer. De ECR-fractie wil een EU zien dat 
teruggaat naar de basis en een toegevoegde 
waarde creëert binnen domeinen die de bel-
angrijkste reden vormen waarom de lidstaten 
in de eerste plaats zijn toegetreden tot de 
Europese Unie. 

De ECR-fractie ontpopte zich tot de enige 
reguliere organisatie in het Europees Parle-
ment toegewijd aan het streven naar een EU 
die zich enkel focust op gebieden waar de 
EU een meerwaarde kan bieden, zoals het 
openen van markten en het ondersteunen 
van grensoverschrijdende samenwerking. De 
ECR-fractie gelooft dat er bij de kern van elke 
beslissing die door de EU wordt gemaakt, 
er de overweging moet worden gemaakt of 
de EU al dan niet een toegevoegde waarde 
creëert voor de hardwerkende mensen die 
belastingen betalen. 

De ECR-fractie zet zich in om onnodig ge-
centraliseerde bevoegdheden opnieuw te 
decentraliseren, terug in handen te geven 
van nationale hoofdsteden, gemeentehuizen, 
gezinnen en individuen.

In het Europees Parlement hebben de 
ECR-leden “hun mouwen opgestroopt” en 
zich ondergedompeld in de details van de 
werking van het Europees Parlement en

VOORWOORD

het leveren van gezonde verstandoploss-
ingen.

Onze inspanningen leveren wel degelijk 
resultaat. Veel van deze resultaten mak-
en niet altijd goede krantenkoppen, maar 
niettemin verbeteren ze het leven van 
mensen elke dag.

De ECR-fractie zal een bredere agenda 
van Europese hervorming als middel om 
de EU flexibeler, opener en economischer 
levendig op lange termijn blijven pro-
moten. Onze Europarlementsleden werk-
en dagelijks om de belastingbetalers van 
Europa, om iedereen tastbare voordelen 
te bieden.
Voor een nieuwe groep die zich verzet 
tegen het federalistische mantra, hebben 
wij al heel wat resultaat geboekt in Brus-
sel en Straatsburg ten voordele van de 
Europese bevolking. Hier zijn slechts een 
paar voorbeelden van hoe we zijn begon-
nen om de EU in een richting te brengen 
waar ze minder doet, maar beter doet.

Er staat ons nog een lange strijd te 
wachten, tegen EU-verspilling, tegen 
steeds toenemende centralisatie en 
federalisme. Met uw steun en de voort-
durende inspanningen van de ECR Euro-
parlementsleden, zijn wij ervan overtuigd 
een EU die de wensen van haar burgers 
respecteert, het geld van de belasting-
betaler verantwoord besteedt, en de 
soevereiniteit van nationale regeringen 
respecteert, een EU is die kan bouwen 
aan een sterkere toekomst waarbij er een 
meerwaarde wordt gecreëerd voor alle 
inwoners. 

Vriendelijke groeten
Raffaele Fitto en Ryszard Legutko
Co-voorzitters van de ECR-fractie
in het Europees Parlement

MINDER 
doen, maar 
BETER
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Making 
the EU  work 
better for YOU

Raffaele Fitto, Italian (1969- )

Ryszard Legutko, Polish (1949- )
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2.  Een EU-migratiesysteem dat werkt

Sinds de vorming van de ECR-fractie 
hebben we de gebreken in het EU-migrat-
iesysteem aangetoond en zijn we de stem 
voor hervorming en verandering van het 
Gemeenschappelijke Europees Asielsys-
teem geweest. Het huidige EU-systeem is 
niet effectief in het omgaan met de mod-
erne uitdagingen van globalisatie, region-
ale conflicten en armoede. 
Allereerst hebben we een migratiesys-
teem nodig dat de stem en de wensen 
van de lidstaten en zijn burgers respect-
eert. Voor elk soort EU-migratiesysteem 
is er volledige steun nodig, van al zijn 
lidstaten en de burgers van Europa, om 
duurzaam te zijn. De EU kan niet verder 
gaan met het opleggen van een migrat-
iesysteem dat enkel gesteund wordt door 
enkele lidstaten. 
In plaats daarvan zou de EU moeten 
focussen op het leggen van de juiste 
fundamenten, door meer steun te bieden 
aan lidstaten bij het bewaken van de 
externe grenzen, de terugkeergraad van 
afgewezen asielzoekers naar het herkom-
stland te verhogen, en met derde landen 
verder te blijven werken aan samenwerk-
ingsakkoorden om te voorkomen dat 
migranten de levensgevaarlijke tocht over 
de Middellandse Zee maken. We hebben 
nood aan een systeem van samenwerk-
ing, veeleer dan van dwang.

Infrastructuur beschermen tijdens de 
migratiecrisis:

De migratiecrisis heeft een impact gehad 
op alle elementen van de EU-beleids-
vorming, inclusief de transportsector. De 
ECR-fractie heeft gesprekken geleid die 
de Europese Commissie opriep om meer 
samen te werken met transportbedrijven 
en -ondernemingen, en om financiële 
steun te bieden om de veiligheid van 
truckchauffeurs te verhogen. Transport is 
cruciaal voor de Europese economie.

EEN EU-MIGRATIESYSTEEM DAT WERKT

Elke serieuze verstoring van deze werk-
ing brengt verliezen voor ondernemers 
en vertragingen van leveringen met zich 
mee.

De terugkeergraad van afgewezen asi-
elzoekers verhogen:

De ECR-fractie begrijpt dat om immigratie 
in de EU duurzaam te houden, en om de 
oprechte en meest kwetsbare asielzoek-
ers eerst te helpen, het essentieel is dat 
lidstaten de mogelijkheid hebben om af-
gewezen asielzoekers teug te sturen naar 
hun land van herkomst. 

De ECR-fractie heeft belangrijke wetgev-
ing geleid, die lidstaten een standaard 
Europees reisdocument biedt om de ter-
ugkeer van niet-EU-onderdanen, die irreg-
ulier in een EU-lidstaat verblijven zonder 
geldig paspoort of identiteitsbewijs, snel-
ler terug te sturen. Een hoofddoel van de 
ECR-fractie was om de veiligheidsken-
merken en technische garanties van het 
document te versterken, om zo de aan-
vaarding door derde landen te promoten. 

Vóór de invoering van dit document 
waren derde landen terughoudend om 
terugkeerdocumenten afgeleverd door 
lidstaten te aanvaarden. Redenen hier-
voor waren o.a. inadequate veiligheids-
details en verschillende lay-outs. Dit 
document komt dus tegemoet aan ver-
schillende van de tekortkomingen in het 
systeem. 

Hoewel dit geen magische oplossing is, is 
het toch een belangrijke stap om misbruik 
van het EU-asielsysteem aan te pakken, 
en verhoogt het de mogelijkheid om het 
aantal afgewezen asielzoekers die nog 
steeds in de EU verblijven, te vermind-
eren. Sinds dat de EU-lidstaten dit docu-
ment hebben ingevoerd, is het aantal 
terugkeren verhoogd.
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We hebben een 
migratiesysteem 
nodig dat de stem 
en wensen van de 
lidstaten en burgers 
respecteert.
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3.   Waar voor uw geld

systematische risico’s voor het monetaire 
systeem, en - uiteindelijk - werkloosheid 
in de lidstaten. De ECR-fractie vindt dat 
we moeten focussen op het beter be-
heren van de eurozone, eerder dan het 
verdiepen van de politieke banden met 
de EU. 

De ECR-fractie gelooft dat het handhaven 
van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) om aansprakelijkheid te delen, niet 
de beste manier is om concurrentie in 
eurozone landen te herstellen. Fiscale 
discipline, een onafhankelijke Europese 
Centrale Bank zonder politieke agenda, 
en het respecteren van de beslissing van 
lidstaten om de euro niet als munt aan 
te nemen, zijn de hoofdingrediënten om 
toekomstige economische schokken te 
voorkomen.

De strijd voor economische risicover-
mindering:

Centrale tegenpartijen (CCP), een minder 
gekend maar vitaal deel van onze finan-
ciële markten, zal door strengere regels 
beheerd worden dankzij de ECR-fractie. 
De ECR-fractie heeft hard gewerkt om te 
verzekeren dat eindinvesteerders (pen-
sioenfondsen en kmo’s) beschermd zijn. 
Het hoofddoel van deze nieuwe regels 
is om te verzekeren dat elke mogelijke 
maatregel bestaat om belastingbetalers 
te beschermen tegen het betalen voor 
CCP’s - enerzijds door geld van de cen-
trale bank, anderzijds door directe pub-
lieke interventies. Dit werd bereikt door 
good governance te stimuleren, en er 
zeker van te zijn dat degene die een zeg 
hebben in het risicomanagement van 
CCP’s, de uiteindelijke lasten dragen wan-
neer deze falen.

 De ECR-fractie heeft ook het plan over 
risicodeling, wat inhoudt dat enkele Eu-

WAAR VOOR UW GELD

De ECR-fractie is nog steeds de leidende 
stem om een einde te maken aan de 
maandelijkse pendel tussen Brussel en 
Straatsburg, wat voor een verhuis zorgt 
van 750 Europarlementsleden, 3000 
medewerkers, en een aantal lobbyisten 
en andere ambtenaren naar een ander 
parlement in Straatsburg voor vier dagen. 
Geschatte kosten van deze verhuis liggen 
tussen 102 en 180 miljoen euro per jaar. 
Bovendien zorgt de verhuis voor een on-
nodige uitstoot van 20.000 ton CO2.
 
Aangezien deze regeling in de EU-ver-
dragen is vastgelegd, is er een unaniem 
akkoord nodig tussen de EU-leiders 
om deze aan te passen. De ECR-fractie 
heeft evenwel een ongeziene steun 
over de verschillende politieke fracties 
en nationaliteiten opgebouwd om deze 
regeling aan te passen, en we zullen de 
betrokken, extreme budgettaire en ecolo-
gische kosten blijven aanklagen, in de 
hoop dat dit op een dag zal veranderen. 

Een economische ruimte die alle lid-
staten respecteert:

De eurocrisis speelde een centrale rol in 
de voorbije Europese verkiezingen. Nu wil 
de Europese Unie een toekomst opbou-
wen voor de eurozone die voorkomt dat 
deze crisis opnieuw zal plaatsvinden. De 
ECR-fractie gelooft dat de beslissingen 
die we nu maken, serieuze langetermi-
jngevolgen zullen hebben voor alle lid-
staten, of ze nu lid zijn van de eurozone 
of niet. Daarom moeten we alle gevolgen 
voorzichtig afwegen van haastig geïmple-
menteerd eurozonebeleid.

Meer Europa, meer bureaucratie, en een 
nieuwe EU-instelling is niet de oplossing 
voor de crisis. Het inslaan van de ver-
keerde politieke richting kan leiden tot 
langdurende budgettaire beperkingen, 
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WAAR VOOR UW GELD

ropese landen zouden aanbieden om te 
betalen voor andere, succesvol van tafel 
gehaald. De bankdeposito’s van sommige 
landen zouden worden gegarandeerd 
door de bankdeposito’s van anderen. De 
ECR-fractie vindt dat het enkel eerlijk is 
dat àlle Europese landen aantonen dat ze 
economisch en fiscaal verantwoordelijk 
zijn. Nationale economische voorzichtig-
heid zou moeten worden aangemoedigd, 
niet afgestraft.

Van onze fouten leren:

Indien de euro en zijn instituties een 
stabiele munteenheid willen creëren en 
groei binnen de EU willen mogelijk mak-
en, dan moet de Europese Centrale Bank 
ter verantwoording worden geroepen. Dit 
houdt ook in het verzekeren dat beoorde-
lingen en jaarlijkse rapporten die worden 
aangedragen, een eerlijk beeld van de 
huidige situatie schetsen. Zonder een 
transparante en eerlijke aanpak van deze 
evaluaties, is het moeilijk om belangrijke 
hervormingen en veranderingen die nodig 
zijn om de euro te stabiliseren, in te 
voeren. 

Transparantie is een van de hoofdprior-
iteiten voor de ECR-fractie, en dankzij 
significante druk vanuit de ECR-fractie, 
geven de meest recente rapporten van de 
Europese Centrale Bank een eerlijkere en 
meer kritische beoordeling van hun werk 
weer. 

Dit gaat ook over de erkenning van nega-
tieve gevolgen van onconventionele 
monetaire beleidsmaatregelen voor indi-
viduele spaarders, pensioen- en verzek-
eringsregelingen, wat kan leiden tot de 
opbouw van een activabubbel.

Terwijl er nog steeds een lange weg te 
gaan is in het verzekeren van een euro 
die beter werkt, is het erkennen van de 
beperkingen in het systeem, zowel in het

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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worden op een potentiële impact op 
kmo’s.

Klokkenluiders en geld van de belast-
ingbetaler beschermen:

De ECR-fractie is zich bewust van het 
feit dat elke cent uitgegeven door de 
EU uit de zak van een Europese belast-
ingbetaler komt. De mogelijkheid voor 
mensen om misbruik van EU-geld te rap-
porteren is dan ook van cruciaal belang. 
De ECR-fractie heeft aanbevelingen door 
het Europees Parlement geleid die ver-
zekeren dat er een veilige ruimte is voor 
klokkenluiders om misbruik en illegale 
activiteiten, m.b.t. publieke administra-
tie en private bedrijven, georganiseerde 
misdaad en belastingontduiking, te 
melden. De mogelijkheid voor individuen 
om misbruik te melden is een fundamen-
teel aspect van onze democratie. Verze-
keren dat bedrijven, politici en publieke 
instituties handelen in het belang van de 
gemeenschap, is cruciaal voor het goed 
functioneren van de maatschappij. Indien 
de EU financieel misbruik niet serieus 
neemt, zal het vertrouwen van de kiezers, 
belastingbetalers en burgers in Europa 
stevig worden aangetast. De ECR-fractie 
heeft hard gewerkt om de negatieve 
perceptie tegenover klokkenleiders te 
weerleggen, en heeft aanbevelingen 
opgesteld om het melden van onregel-
matigheden te stimuleren, het niveau van 
ethische standaarden te verhogen, en 
personeelstraining te organiseren om een 
“speak up culture” aan te moedigen. 

De ECR-fractie bereikte een akkoord in 
het Europees Parlement om de Europese 
Commissie te vragen een standaardclau-
sule op te nemen in contracten, waarbij 
begunstigden en personen die voor deze 
begunstigden werken, ernstige onregel-
matigheden bij OLAF kunnen melden.

verleden als in het heden, een belangri-
jke stap in het bouwen van een stabielere 
economische toekomst. De ECR-fractie 
zal blijven garanderen dat de ECB en de 
EU verantwoordelijk worden gehouden 
voor hun eurobeleid.

Lasten verlagen op ondernemingen:

Een hoofdprioriteit voor de ECR-fractie is 
het reduceren van de verstikkende wet-
geving die de EU toepast op onderne-
mingen en bovendien verzekeren dat dit 
niet gebeurt in de toekomst. De EU heeft 
wetgeving nodig die een gelijk speelveld 
aanbiedt voor ondernemingen en consu-
menten beschermt. 

De ECR-Europarlementsleden zijn de 
leidende stem in het Europees Parlement 
geweest voor het vergroten van transpar-
antie en verantwoording als het gaat over 
de kosten van regulering. De ECR-fractie 
is continu bezig met het identificeren wan-
neer de EU en zijn lidstaten EU-regels im-
plementeren die onnodig bureaucratisch 
en complex zijn. De ECR-fractie heeft het 
voortouw genomen in het maken van 
beleid op basis van gezond verstand en 
heeft ervoor gezorgd dat de EU de com-
petitiviteitstest naar behoren heeft geïm-
plementeerd, met name voor kmo’s. 

De competitiviteitstest identificeert een 
potentiële negatieve impact van EU-
wetgeving op de concurrentiekracht van 
ondernemingen en de economie wanneer 
EU-regels worden opgesteld en toege-
past. Door te verzekeren dat de EU ver-
antwoordelijk wordt gehouden voor on-
nodige wetgeving, zullen ondernemingen 
makkelijker kunnen groeien, competitief 
en winstgevend blijven, en meer jobs kun-
nen creëren. Het was ook de ECR-fractie 
die voor aanbevelingen zorgde die ver-
zekeren dat nieuwe wetten voorgesteld 
door de EU eerst worden onderzocht
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1 0VERBINDEN VAN MENSEN EN ONDERNEMINGEN IN EUROPA

Europese spoorwegen verbinden:

De ECR-fractie vindt dat een van de beste 
manieren om het leven van EU-burgers op 
een dagdagelijkse basis te verbeteren, 
het verbeteren van basisinfrastructuur en 
toegang tot transport is. 

Het was de ECR-fractie die pleitte voor 
vervoersverbindingen van hoge kwaliteit 
als fundamenteel voor Europa’s econo-
mische activiteiten en de levenskwaliteit 
van onze burgers. Makkelijk toegankelijke 
en goed verbonden transportnetwerken 
voor zowel passagier als vrachtvervoer 
zijn cruciaal om economische, sociale en 
territoriale cohesie tussen lidstaten in de 
EU te promoten. 

Ondanks een significante vooruitgang, 
blijven er serieuze lacunes in de toegan-
kelijkheid en connectiviteit van trans-
portinfrastructuur doorheen Centraal- en 
Oost-Europa.

De ECR-fractie heeft campagne gevoerd 
om deze leemtes op te vullen, door aan 
te tonen dat verhoogde connectiviteit van 
transportdiensten de economische groei 
en werkgelegenheid voor burgers en 
ondernemingen ten goede zou komen. 

De ECR-fractie heeft ook de nood aange-
haald om de ontwikkelingen van de 
Noord-Zuid transportcorridors, zoals de 
“Via Carpathia route” en de “Rail Baltica 
hogesnelheidslijn” die de Baltische Staten 
met Centraal-Europa verbinden, om heel 
Europa te verbinden, te versterken.

De ECR-fractie heeft ook de weg geleid 
naar het openstellen van binnenlandse 
markten voor passagiersvervoer. Deze 
nieuwe maatregelen zullen de spoor-
wegsector helpen om aantrekkelijker te 
worden voor passagiers en competitiever 
te worden tegenover andere transport-
methoden.

4.   Verbinden van mensen en ondernemingen in Europa

De EU 
beter laten
werken voor U



Spoorwegbedrijven hebben nu de mo-
gelijkheid om nieuwe hoogkwalitatieve, 
betrouwbare, veilige en efficiënte spoor-
wegdiensten aan te bieden. Een competi-
tievere omgeving voor spoorwegen bete-
kent meer keuze voor de passagier, wat 
zal leiden tot een betere dienstverlening 
voor de consument. Deze belangrijke 
hervormingen betekenen ook dat spoor-
wegoperatoren kosten kunnen drukken, 
wat het mogelijk maakt voor de spoor-
wegindustrie om over de grenzen heen te 
werken, en een veiligheidscertificaat van 
het Spoorwegbureau van de EU te krij-
gen. Door het technische vermogen van 
spoorweginfrastructuur te verbeteren en 
spoorwegen beter te verbinden, kunnen 
we snellere en vlottere reismogelijkheden 
voor passagiers verzekeren. Goede reis! 

Burgers en opkomende technologieën 
beschermen:
De ECR-Europarlementsleden hebben 
belangrijke aanbevelingen opgesteld, 
aangenomen door het Europees Parle-
ment, die bekijken hoe de EU het gebruik 
van niet-militaire drones kan ontwikkelen, 
en burgers kan beschermen bij hun ge-
bruik.
 
De ECR-fractie vindt dat een pragma-
tische en verstandige aanpak van deze 
opkomende technologie belangrijk is. 
De ECR-fractie vindt dat EU-regels moe-
ten kunnen verzekeren dat de veiligheid 
van onze burgers altijd een centrale rol 
blijft spelen. De ECR-Europarlement-
sleden onderstrepen de nood om striktere

regels te ontwikkelen om de privacy van 
burgers te beschermen, en de nood aan 
technologieën, zoals geoblocking, om 
misbruik van drones in risicovolle ge-
bieden zoals luchthavens en energiecen-
trales te voorkomen. 

Ondernemingen uit heel Europa wenden 
drones op verschillende manieren aan: 
van boeren die drones gebruiken om hun 
gewassen te controleren, tot entertain-
mentbedrijven om concerten te filmen. 
Daarom, als het gaat om nieuwe en tech-
nologieën die nog in ontwikkeling zijn, 
zou er geen eenheidsworstbenadering 
mogen zijn die hun ontwikkeling en voort-
durende innovatie zou belemmeren.

Deze richtlijnen geleid door de ECR-frac-
tie hebben grootschalige steun gekregen 
vanuit het Europees Parlement en heb-
ben als basis gediend voor toekomstige 
ontwikkelingen van deze technologie. De 
ECR-fractie gelooft dat het bevorderen 
van innovatie en het beschermen van de 
privacy van onze burgers altijd hand in 
hand moeten gaan.

De efficiëntie van auto’s verbeteren: 
In 2015 brak het nieuws uit dat Volkswa-
gen sjoemelsoftware had geïnstalleerd 
die foute emissies weergaf in miljoenen 
dieselwagens die wereldwijd verkocht 
waren. Dit schandaal leidde tot een in-
ternationale oproep aan de EU en haar 
lidstaten om actie te ondernemen. 
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1 2VERBINDEN VAN MENSEN EN ONDERNEMINGEN IN EUROPA

In reactie daarop loodste de ECR-fractie 
een nieuwe wet door het Europees Parle-
ment, die belangrijke nieuwe regels in-
voerde om te voorkomen dat dit opnieuw 
zou gebeuren. Deze nieuwe regels 
worden ingevoerd over heel Europa en 
zullen autofabrikanten beletten om vei-
ligheids- en emissietests te vervalsen. 
Ze geven ook meer macht aan nation-
ale regeringen om na te gaan of auto’s 
voldoen aan de juiste standaarden, en 
ze bieden boetes voor autofabrikanten 
die de regels overtreden. De nieuwe EU-
regels verzekeren ook dat wanneer auto-
mobilisten een auto kopen van een fabri-
kant, deze zal functioneren zoals beloofd.

Voor onafhankelijke garagisten en 
reparateurs heeft de ECR-fractie nieuwe 
kansen bepleit, door de informatiestroom 
van autofabrikanten open te stellen, zo-
dat zij de mogelijkheid hebben om nieu-
we generaties van voertuigen die steeds 
meer gecontroleerd worden door comput-
ers, te kunnen herstellen. Dit versterkt de 
groeikansen van lokale ondernemingen 
en geeft consumenten meer keuze en 
lagere prijzen wanneer ze hun auto willen 
laten herstellen. Dit is goed nieuws voor 
de consument, de bedrijven en het milieu! 

Een app die door de ECR-Europarle-
mentsleden werd bepleit, zorgt voor een 
unieke bron van advies om geschillen tus-
sen bedrijven op te lossen. Deze regels 
vormen nu het middelpunt van de nieuwe 
EU- consumentenbescherming.

De app brengt verschillende bestaande 
diensten samen en maakt het mogelijk 
voor gebruikers om makkelijk toegang 
te krijgen tot de hulp die ze nodig heb-
ben. De ECR-fractie is van mening dat 
onlinemarkten meer transparant moeten 
zijn met betrekking tot wie producten en 
diensten aanbiedt.

Er is al een heel assortiment aan diensten 
voor consumenten, maar deze zijn gefrag-
menteerd, en veel mensen zijn er zich niet 
bewust van dat deze bestaan. Deze app 
zou identificeren welke hulp gebruikers 
nodig hebben - of het nu gaat om infor-
matie over hun rechten, hulp bij het verkri-
jgen van een terugbetaling of het oplos-
sen van een langlopend geschil - en zal 
hen naar de juiste informatiebron leiden. 
Met meer en meer mensen die aankopen 
doen via apps, lijkt het ook logisch dat zij 
de mogelijkheid moeten hebben om naar 
een app terug te grijpen wanneer er iets 
misgaat. 

Soms is het onmogelijk om na te gaan wie 
de uiteindelijke verkoper van een product 
is, hoewel deze informatie erg belangrijk 
is. Het recht van de koper kan bijvoor-
beeld afhangen van waar de verkoper 
zich bevindt. Consumenten moeten niet 
worden afgeschrikt om online te kopen, 
omdat ze het moeilijk zouden vinden om 
producten terug te sturen. Dat is in nie-
mands belang, en de ECR-fractie doet 
er alles aan om ervoor te zorgen dat de 
interne markt beter en efficiënter voor
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Beschermen van onze vissers & onze 
zeeën:
De ECR-fractie is de stem geweest van 
het gezond verstand binnen het Europ-
ees Parlement wanneer het gaat over 
het vinden van de juiste balans tussen 
het verzekeren van een welvarende vis-
serijsector voor nationale vissers, het 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
consumenten, en ervoor te zorgen dat de 
visopbrengst in de EU duurzaam is. 

De zee is een van de rijkste bronnen van 
onze planeet, en deze moeten we besch-
ermen terwijl we een groeiende bevolking 
moeten voeden. Zo leidde de ECR-fractie 
een meerjarenplan voor kleine pelagis-
che visbestanden in de Adriatische Zee. 
Dit omvat vissen zoals sardines en 
ansjovis

Hiernaast maakte de ECR-fractie bezwaar 
tegen de pogingen van de Europese 
Commissie om de visserij te reguleren 
door de totale vangstvolumes vast te 
stellen en een quotasysteem in te stellen. 
De visserijsector in de Middellandse Zee 
bevindt zich al meer dan twintig jaar in 
een crisis.
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5.  Een zekere toekomst voor 
landbouw en visserij

Competitieve 
duurzame 
economie

Nieuwe bepalingen die niet goed door-
dacht en onvoldoende flexibel zijn, heb-
ben aanzienlijke gevolgen en kunnen de 
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plantbescherming als belangrijke onder-
werpen om over te debatteren, te be-
spreken en te overwegen om vooruitgang 
te boeken in deze sector. Precisielasers 
kunnen gebruikt worden om druppels van 
pesticiden op gewassen aan te brengen 
ter vervanging van wijdverbreid gebruik 
van pesticiden. Wat levert dit op? Gezond, 
voedzaam en veiliger voedsel dat op een 
duurzame, kosteneffectieve manier 
geproduceerd wordt

De ECR-fractie is er ook van overtuigd dat 
we meer wetenschap zouden moeten ge-
bruiken in het EU-beleid ten aanzien van 
de zee. De ECR-fractie heeft het idee dat 
visbeheer gebaseerd hoort te zijn op het 
best beschikbare wetenschappelijk bewi-
js, in het EU-wetgevingsproces gebracht. 
Dit werd geïntroduceerd in het EU-plan 
voor de Noordzee. Wanneer de EU deze 
strategie aanneemt, moet deze vereiste 
gelden voor alle visbeheerplannen. Als 
gevolg hiervan is het Baltische Plan met 
terugwerkende kracht gewijzigd om aan 
te sluiten bij dit concept.

Verzekeren dat het voedsel dat we 
eten veilig en duurzaam is:
Wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang hebben geleid tot verand-
eringen in de voedselproductie, en de 
ontwikkeling van nieuwe ingrediënten en 
productiemethoden, zoals nanotechnolo-
gie. De toename van toerisme en migratie 
hebben de interesse in voedsel dat geen 
deel uitmaakt van de traditionele diëten 
in de EU, zoals insecten en tropisch fruit, 
versterkt. Dit heeft de nood om consu-
menten gerust te stellen over de veilig-
heid van nieuwe producten op de markt 
verhoogd. De ECR-fractie heeft nieuwe 
regels door het Parlement geloodst, die 
de vrije beweging van nieuwe voeding in 
de interne markt vergemakkelijkt, terwijl 
een hoog niveau van voedselveiligheid 
gewaarborgd wordt. Deze nieuwe regels 
zijn goed voor bedrijven, en goed voor 
voedselconsumenten.
Smakelijk!

ondergang van de hele sector teweeg-
brengen. De ECR-fractie slaagde erin de 
invoering van een door de EU aanbevo-
len quotasysteem tegen te houden. 

 Wetenschap en gezond verstand moe-
ten hand in hand gaan:
Een duurzame visserij en landbouwsector 
beschermt het milieu, verschaft duurzame 
producten aan consumenten, en besch-
ermt vissers en landbouwers. De ECR-
fractie beseft dat wetenschap een belan-
grijke component is voor de toekomst van 
landbouw en visserij. Het is belangrijk dat 
we technologie benutten voor het welzijn 
van de producenten en consumenten. 
De ECR-fractie heeft voor een weten-
schappelijk onderbouwde aanpak in de 
landbouw gepleit. Boeren zijn de bel-
angrijkste beheerders en beschermers 
van ons milieu, en opdat zij meer voed-
sel kunnen produceren voor een steeds 
groeiende bevolking, hebben boeren en 
producenten toegang nodig tot innovatie 
en nieuwe technologie. 

De ECR-fractie benadrukt dat om een 
gelijk speelveld voor landbouwers in de 
interne markt van de EU te garanderen, 
een volledige afstemming van het niveau 
van directe betalingen tussen lidstaten 
nodig is. 

De ECR-fractie onderstreept dat een 
gemoderniseerde en evenwichtig gefi-
nancierd Gemeenschappelijk Landbou-
wbeleid (GLB) een cruciale rol speelt bij 
het verwezenlijken van belangrijke EU-
doelstellingen. Bijvoorbeeld voedselzek-
erheid door kwalitatief en veilig voedsel 
tegen betaalbare prijzen aan consument-
en aan te bieden, het behoud van land-
schappen en de natuurlijke omgeving, 
en het zorgen voor een redelijke levens-
standaard voor boeren.

De ECR-fractie heeft ervoor gezorgd dat 
het Europees Parlement en de EU zich 
lijven richten tot gewassenonderzoek, 
precisielandbouw, precisie-kweek en
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Landbouwers zijn de 
belangrijkste beheerders 
en beschermers van onze 
omgeving.
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6.   Beschermen & respecteren van lidstaten

De ECR-fractie gelooft dat een van de 
hoofdprioriteiten voor de Europese Unie 
het beschermen van haar burgers is 
tegen de dreiging van geweld, criminal-
iteit en terrorisme. De ECR-fractie is sinds 
zijn oprichting in 2009 de leidende stem 
geweest in het Europees Parlement op 
het gebied van veiligheid en databesch-
erming.
Waar vele andere politieke fracties in het 
Europees Parlement geprobeerd hebben 
om essentiële akkoorden voor terreurbe-
strijding en het delen van politie-informa-
tie te vertragen of verzwakken, is de ECR-
fractie de overtuigende stem gebleven 
om te verzekeren dat de veiligheid van 
onze burgers hoog op de Europese poli-
tieke agenda blijft staan. 
De ECR-fractie vindt dat het nuttig en 
grondig delen van vitale informatie tussen 
nationale autoriteiten voor rechtshand-
having van het allergrootste belang is 
voor de inspanningen van de lidstaten 
om grensoverschrijdende criminaliteit te 
voorkomen, te onderzoeken en te vervol-
gen.
 
Uitwisselen van informatie over vlieg-
tuigpassagiers om de veiligheid te 
verhogen:
De ECR-fractie was de leidende politieke 
kracht voor de invoering van de ‘Passen-
ger Name Records’-deal tussen de EU-
lidstaten. Het EU-PNR-systeem verlangt 
dat de lidstaten standaard passagiers-
informatie uitwisselen tussen luchtvaart-
maatschappijen en politieautoriteiten 
voordat een vlucht opstijgt. Dit helpt bij 
het opsporen, voorkomen en vervolgen 
van ernstige criminaliteit en terrorisme.

PNR-gegevens bevatten standaard pas-
sagiers-informatie zoals hun route, reisda-
ta en betalingsmethode. PNR-gegevens 
hebben geholpen bij het arresteren van 
honderden moordenaars, pedofielen, 
mensensmokkelaars, seksuele delin-
quenten, ontvoerders, drugdealers en 
terroristen.
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Het uitwisselen van strafbladinformatie 
in Europa:
De ECR-fractie heeft de aanname van 
nieuwe regels door het Europees Parle-
ment geleid, die de nationale autoriteiten 
de bevoegdheid geeft om snel en efficiënt 
vast te stellen of een andere lidstaat een 
strafblad bijhoudt over een niet-EU-burger 
die hun land binnenkomt. Het Europees 
Strafregister-informatiesysteem is een be-
langrijk instrument voor Europese open-
bare aanklagers, rechters en politiedien-
sten om het vrij verkeer van criminelen in 
heel Europa te voorkomen en te helpen 
bij vervolgingen.
Deze nieuwe regels laten toe om 
agentschappen zoals EUROPOL en EU-
ROJUST de mogelijkheid te geven om 
toegang te krijgen tot deze informatie. 
 
Dit is een belangrijke stap in het ver-
hogen van de onderlinge verbindingen 
tussen wetshandhavings-autoriteiten in de 
lidstaten en daarmee het vermogen van 
de EU te versterken om grensoverschrij-
dende criminaliteit te bestrijden.
De ECR-fractie heeft er ook op ge-
hamerd dat bij al deze wetshandhav-
ingsmaatregelen de hoogst mogelijke 
gegevensbeschermingsnormen aanwezig 
zijn en dat de rechten en privacy van EU-
burgers gerespecteerd worden. De ECR-
fractie vindt dat de bescherming van de 
privacy en gegevens hand in hand moe-
ten gaan met het gebruik van gegevens 
door wetshandhavingsautoriteiten.

Beschermen van EU externe grenzen:
De ECR-fractie begrijpt dat het bescher-
men van de integriteit van de Schengen-
zone en het behouden van de beweg-
ingsvrijheid hand in hand gaan met het 
behouden van interne veiligheid van de 
EU en haar lidstaten en het bescher-
men van de externe grenzen. Dankzij 
het werk van de ECR-fractie zijn lidstaten 
nu verplicht om systematische controles 
uit te voeren aan de hand van relevante 
databases aan de buitengrenzen. Deze 

De EU 
beter laten
werken voor U



1 7BESCHERMEN & RESPECTEREN VAN LIDSTATEN

maatregel was een antwoord op de sti-
jging van terroristische dreiging in Europa. 
Bovendien zal deze maatregel ervoor 
zorgen dat terroristische buitenlandse 
strijders, illegale migranten en mensen-
handelaars aan de buitengrenzen worden 
opgespoord en belet worden om de EU 
binnen te komen en zich hierbinnen te 
verplaatsen.

Beschermen van slachtoffers van
terrorisme:
De ECR-fractie is ervan overtuigd dat 
het beschermen van EU-burgers niet 
enkel het voorkomen en vervolgen van 
misdaden betekent, maar ook het ver-
zekeren dat slachtoffers van terrorisme 
geholpen worden nadat deze tragis-
che gebeurtenissen hebben plaats-
gevonden. De ECR-fractie was een 
leidende stem in het opzetten van een 
proefproject van 1 miljoen euro voor de 
oprichting van een coördinatiecentrum 
voor terrorismebestrijding. Dit zal es-
sentiële diensten verschaffen voor de 
bescherming van slachtoffers van ter-
rorisme.

Dit centrum zal bovendien nationale 
autoriteiten helpen om EU-wetgeving 
te implementeren die opgesteld is om 
slachtoffers van terrorisme te bescher-
men en bepaalde diensten zoals ad-
vies aan te bieden. Het centrum zal ook 
de nodige expertise en training aan-
bieden om lidstaten te helpen wanneer 
een terroristische aanval plaatsvindt.
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7.   Een globale aanpak

Meer open handel betekent meer werk, 
verhoogde ondernemingskansen, en 
goedkopere goederen voor de consu-
ment. Daarom is de ECR-fractie de dri-
jvende kracht geweest in het Europees 
Parlement bij het opzetten van een aantal 
belangrijke internationale akkoorden. zul-
len bestaande belemmeringen opheffen 
die voorkomen dat Europese bedrijven 
met grote economische machten over de 
hele wereld handel drijven. De ECR-frac-
tie vindt dat het zoeken naar opkomende 
markten, net als het handelen met ontwik-
kelde markten, een belangrijke manier is 
om de Europese markt, en daarmee ook 
de economie van de EU, te laten groeien. 
Het was de ECR-fractie die het meest om-
vattende handelsovereenkomst ooit met 
een ontwikkelingsland in handen heeft 
genomen, namelijk het EU-Vietnam Vri-
jhandelsakkoord. 
De ECR-fractie is de stem van het gezond 
verstand geweest in het Parlement als het 
gaat om het bespreken van de kansen en 
uitdagingen van vrijhandel. Dit was cru-
ciaal wanneer het vrijhandelsakkoord tus-
sen Canada en de EU - beter gekend als 
CETA - werd goedgekeurd. Te midden van 
een zeer negatieve en misleidende cam-
pagne van linkse fracties, die bedoeld 
was om de goedkeuring van deze over-
eenkomst te belemmeren, speelde de 
ECR-fractie een integrale rol in het weer-
leggen deze misvattingen en het bieden 
van echte feiten aan het publiek. Hierdoor 
werd een meerderheidssteun binnen het 
Europees Parlement veiliggesteld en 
werd CETA goedgekeurd.

CETA levert naar schatting 590 miljoen 
euro extra per jaar op voor ondernemin-
gen in de EU. Vanaf 21 september 2018 
zijn heffingen op 98 procent van de pro-
ducten die de EU met Canada verhandelt 
niet langer van toepassing. Wat betekent 
dit? Dat betekent dat bedrijven uit de EU 
een grotere kans dan ooit hebben om op 
openbare aanbestedingscontracten te

bieden en Europese producten in Canada 
te verkopen.

De ECR-fractie beseft dat er bezorgdheid 
is over de globalisatie en het verbreden 
van de EU-handelsmarkt. Het is van cru-
ciaal belang dat we bepaalde EU-sector-
en beschermen tegen mogelijke schokef-
fecten. Daarom heeft de EU, onder CETA, 
zijn markt geopend op een gelimiteerde 
en gecontroleerde manier voor sommige 
concurrerende Canadese producten, ter-
wijl een betere toegang tot de Canadese 
markt verzekerd blijft voor de belangrijk-
ste Europese exportproducten, zoals wijn, 
sterke drank, fruit, kaas en groenten.

De ECR-fractie heeft ook een voortrek-
kersrol gespeeld in de EU-vrijhandel-
sakkoorden met Japan en Singapore. 
De overeenkomst met Japan dekt 30% 
van het mondiale BBP en eenmaal in-
gevoerd vermindert het meer dan 90% 
van de tarieven die momenteel geheven 
worden op EU-export. Hoewel het slechts 
een bevolking van 5,6 miljoen inwoners 
heeft, is Singapore de veertiende groot-
ste handelspartner van de EU. De handel 
tussen beide partners levert meer dan 50 
miljard euro per jaar op. Meer dan 10.000 
Europese bedrijven hebben kantoren/
regionale hubs in Singapore opgericht en 
de overeenkomst zal significante belem-
meringen verminderen op het vlak van 
zowel export als investeringen tussen de 
twee partijen.

Wij vinden dat de EU-vrijhandelsver-
dragen de consument ten goede zullen 
komen door hen meer productkeuze te 
bieden, een bredere keuze aan diensten, 
en een grotere mobiliteit voor werknem-
ers van bedrijven. De ECR-fractie wenst 
dat vrijhandel en globalisatie iedereen 
ten goede komt, en dat in elk internatio-
naal handelsverdrag dat wordt gesloten, 
regelgevers zich bewust moeten zijn van 
het effect op lonen, jobs, lokale industrie 
en de toekomst van de Europese 
economie.
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Meer open handel 
betekent meer jobs en 
goedkopere goederen 
voor onze consumenten.
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Het beschermen van 
vrijheid en menselijke 
waardigheid vormen de 
kern van de doelstellingen 
van de ECR op het gebied 
van buitenlands beleid.
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Beschermen van de democratie en reli-
gieuze vrijheid in de wereld:

De inspanningen van de ECR-fractie om 
een globaal gerichte EU tot stand te 
brengen, reiken verder dan enkel handel 
drijven met landen over de hele wereld,
maar kijken ook naar het creëren van een 
meer democratische, vrijere wereld voor 
iedereen

De ECR-fractie heeft het lot van vervol-
gde christenen prominent op de agenda 
van het buitenlands beleid van de EU 
geplaatst. Over de hele wereld neemt de 
vervolging van christenen toe. Meer dan 
enige andere groep zijn christenen het 
doelwit van religieus geweld. Een situatie 
die lang genegeerd werd door het buiten-
lands beleid van de EU, maar ECR-frac-
tieleden hebben steeds aangedrongen 
voor meer actie. De ECR-fractie zal blijven 
strijden voor meer actie om diegenen te 
helpen die vervolgd worden vanwege hun 
geloof. 

Beschermen van vrijheid en menseli-
jke waardigheid vormen de kern van de 
doelstellingen van de ECR-fractie op het 
vlak van buitenlands beleid. 

De ECR-fractie blijft ervoor zorgen dat de 
mensenrechtenagenda van het Europees 
Parlement zowel de nationale belangen 
respecteert, maar ook de politieke druk-
kingskracht van de EU in zijn geheel 
maximaliseert wanneer het gaat over het 
verzekeren dat derde landen hun interna-
tionale verplichtingen nakomen. 

De ECR-fractie heeft de leiding genomen 
over een aantal breed gesteunde reso-
luties en campagnes met betrekking tot 
de vervolging van christenen en de Roh-
ingya-bevolking. De ECR-fractie vindt dat 
de EU geen gecentraliseerd buitenlands 

beleid nodig heeft om de aandacht te 
vestigen op urgente internationale kwes-
ties en een impact te hebben op mensen-
rechtenschendingen.

Economische groei over de hele wereld 
stimuleren:

Door EU-geld te gebruiken om particu-
liere ondernemingen en economische 
groei in ontwikkelingslanden over de 
hele wereld aan te moedigen, vermindert 
de EU armoede, creëert ze toekomstige 
handelspartners en helpt ze om democ-
ratische stabiliteit en mensenrechten in 
het proces te ondersteunen. Het baan-
brekende idee om private ondernemingen 
te gebruiken om de armoede in de wereld 
te helpen verminderen, was een idee van 
de ECR-fractie. Dat idee is overgenomen 
door de Europese Commissie, waarna de 
EU een fonds opgezet heeft dat 44 miljard 
euro aan investeringen mobiliseert, eerst 
in Afrika en de zuidelijke en oostelijke bu-
urlanden van de EU. De ECR-fractie is fier 
dat wij de Europese Commissie aangezet 
hebben af te stappen van kortetermijnop-
lossingen en giften, en in plaats daarvan 
naar een systeem toewerkt dat landen en 
gemeenschappen helpt om langdurige en 
sterkere economieën en industrieën op te 
bouwen.

Door dit fonds te gebruiken om geld te 
verschaffen aan private ondernemingen 
in ontwikkelingslanden, helpen we inno-
vatie in ontwikkelingsgebieden en geven 
we mensen hun waardigheid terug door 
hen werk te geven. Bovendien pakken 
we armoede aan, wat de hoofdoorzaak 
van massamigratie naar de EU is. Voor 
de eerste keer in de geschiedenis van 
het Europees Parlement werd de private 
sector erkend als een cruciale speler 
voor ontwikkeling en het scheppen van 
welvaart.
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Indien de EU en zijn globale partners de 
problemen zoals klimaatverandering, 
afval, emissies en vervuiling echt willen 
aanpakken, dan moet ze verstandige en 
duurzame maatregelen nemen, die geen 
onnodige en kostelijke lasten op bedri-
jven en lidstaten leggen. Eerder dan on-
realistische doelen die nooit gehaald of 
correct geïmplementeerd worden, steunt 
de ECR-fractie een ambitieuze, incremen-
tele en verstandige aanpak waar alle 
lidstaten achter staan.

Beschermen van wilde en bedreigde 
diersoorten:
De wereld ondervindt een ongeëve-
naarde toename van de illegale handel 
van in het wild levende dieren en -pro-
ducten. Dit dreigt tientallen jaren van 
zwaarbevochten beschermingswinsten 
teniet te doen. De illegale handel in 
wilde dieren is een van de meest winst-
gevende criminele activiteiten ter wereld 
geworden, met naar schatting een totale 
waarde van tussen 8 en 20 miljard euro 
per jaar.

De illegale handel in wilde dieren heeft 
niet alleen een verwoestend effect op de 
biodiversiteit, maar heeft ook een nega-
tief effect op de regionale ontwikkeling 
en de rechtsstaat, gezien de nauwe band 
met corruptie.
 ECR-Europarlementsleden hebben een 
rapport opgesteld dat de zeer ernstige 
uitdagingen en obstakels beschrijft die de 
EU en landen wereldwijd moeten over-
winnen, als ze deze gruwelijke misdaden 
tegen wilde dieren willen verminderen en 
uiteindelijk uit de wereld willen helpen. In 
dit rapport biedt de ECR-fractie een aan-
tal aanbevelingen en oplossingen voor 
de EU, de lidstaten en de internationale 
gemeenschap om actie te ondernemen 
om dit groeiende probleem aan te pa-
kken. De ECR-fractie zal blijven vechten 
om dierenwelzijn en misdaden tegen 
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dieren die in het wild leven bovenaan de 
politieke agenda te houden.

Emissies verlagen:
De ECR-fractie heeft het EU-emissiehan-
delssysteem, ook wel gekend als ETS, 
door het Parlement geleid. Het bereikte 
akkoord was een wereldprimeur en tot nu 
toe de belangrijkste overeenkomst om de 
door de mens veroorzaakte uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Deze 
regeling plakt een geldwaarde op de 
CO2-uitstoot om zo de kosten van kli-
maatverandering weer te geven en om de 
mogelijkheden voor koolstofarme opties 
in de productie- en consumptiekeuzes van 
de EU te introduceren.

 ETS omvat emissies van elektriciteit, 
industrie, en luchtvaart die ongeveer 40 
procent van de totale uitstoot dekken. 
De veranderingen die door deze regeling 
worden geïntroduceerd, zorgen voor het 
juiste evenwicht tussen de klimaatverbin-
tenissen op lange termijn van de EU, en 
zorgen er tegelijkertijd voor dat Europese 
industrieën beschermd worden tegen ex-
terne concurrenten die lagere emissienor-
men hanteren.
ETS houdt ook rekening met de situatie 
van armere lidstaten door bijkomende 
gratis emissierechten te verstrekken voor 
de modernisering van hun energiesyste-
men.

Europese lucht proper houden:
 De ECR-fractie heeft ook het voortouw 
genomen in de belangrijke kwestie van 
de luchtkwaliteit en de behoefte aan 
schone lucht in Europa. Slechte luchtk-
waliteit is een urgent probleem voor de 
volksgezondheid. Luchtvervuiling houdt 
geen rekening met nationale grenzen, 
daarom is het essentieel dat we samen-
werken met onze buren in de EU om dit 
aan te pakken. Slechte luchtkwaliteit 
zorgt voor vroegtijdige sterfte, ziektever-
zuim door werk, aanzienlijke gezond
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heidszorgkosten, verlies van oogstop-
brengsten en schade aan gebouwen.
In Europa zijn de totale externe ge-
zondheidsgerelateerde kosten voor 
de maatschappij door luchtvervuiling 
enorm. Deze worden geschat tussen 330 
en 940 miljard euro per jaar. Met deze 
nieuwe verbintenissen die luchtkwaliteit-
standaarden invoeren voor emissies van 
zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, 
en die de doelstellingen voor 2020 in lijn 
brengen met internationale en meer ambi-
tieuze doelen tegen 2030, wordt geschat 
dat de negatieve gezondheidsimpact van 
luchtvervuiling verminderd zal zijn met 
ongeveer 50 percent in 2030 vergeleken 
met het niveau in 2005.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP

GEZOND VERSTAND & DUURZAAMHEID
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 De toekomst van de EU hoeft geen simpele 
keuze te zijn tussen enerzijds het vernieti-
gen van de EU en anderzijds een volledig 
gefederaliseerde EU. Wij in de ECR-fractie 
geloven dat er een derde weg is.

Wij vinden dat de EU het gezond verstand 
moet terugbrengen in haar manier van werk-
en. Wij gaan voluit voor de gelijke behan-
deling van alle lidstaten. Wij gaan voor een 
EU die verantwoordelijker omspringt met 
het geld van mensen, die nieuwe manieren 
vindt om mensen en bedrijven met elkaar 
te verbinden, die oplossingen aanreikt voor 
de migratiecrisis en de terreurdreiging, en 
die gaat voor een meer globale aanpak om 
het concurrentievermogen van de EU op het 
wereldtoneel te vergroten.

Enkel een EU die écht luistert naar haar 
bevolking kan échte oplossingen bieden 
voor de problemen waar we vandaag mee 
geconfronteerd worden. 

Met jullie steun en het harde werk van onze 
ECR-Europarlementsleden zullen wij verder 
blijven bouwen aan een betere toekomst 
voor jullie en voor de EU. 
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