
Europese

Conservatieven en

Hervormers

WIJ ZIJN DE STEM VAN HET GEZOND VERSTAND



EUROPESE CONSERVATIEVEN EN HERVORMERS  –  2  –

THE EU IS 27



Wij zijn de stem 
van het gezond 
verstand.

  –  3  –  EUROPESE CONSERVATIEVEN EN HERVORMERS

WIJ ZIJN DE STEM VAN HET GEZOND VERSTAND



THE EU IS 27

EUROPESE CONSERVATIEVEN EN HERVORMERS  –  4  –



I N H O U D S T A F E L
Voorwoord            6

Waar wij voor staan          8

Onze visie voor de toekomst van Europa   12

Toegevoegde waarde voor onze bedrijven   16

Interne en externe veiligheid          20

Bescherming van het milieu wereldwijd tegen        22
een betaalbare prijs

Bevordering van de efficiëntie en                            24
doeltreffendheid van de Unie

Stimuleren van economische groei over de hele    26
wereld

Bescherming van democratie en                              28
godsdienstvrijheid over de hele wereld

De Verklaring van Praag           30

  –  5  –  EUROPESE CONSERVATIEVEN EN HERVORMERS

WIJ ZIJN DE STEM VAN HET GEZOND VERSTAND



EUROPESE CONSERVATIEVEN EN HERVORMERS  –  6  –

V O O R W O O R D
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Sinds onze oprichting in 2009 hebben wij ons hard 
gemaakt voor een EU die teruggaat naar de basis, om 

met gezond verstand oplossingen te bieden waarbij de 
burger centraal staat.

Wij vinden dat bij elk besluit van de EU een eenvoudige vraag centraal 

moet staan: zou dit besluit voor hardwerkende belastingbetalers in de 

hele Unie een meerwaarde opleveren, een meerwaarde die niet door hun 

nationale democratieën alleen kan worden bereikt?

Om dit te bereiken richten de leden van de ECR-Fractie in het Parlement 

hun inspanningen voornamelijk op decentralisatie, het verbinden van 

mensen en bedrijven, het stimuleren van vrije en eerlijke handel en het 

bevorderen van een veilig Europa.

Onze inspanningen hebben resultaten opgeleverd, waardoor het leven 

van de burgers in de hele EU er elke dag op vooruitgaat, en wij zullen 

blijven ijveren voor een ruimere agenda van eurorealistische 

hervormingen op lange termijn. Wij zullen ook ons harde werk 

voortzetten om te komen tot een flexibelere, transparantere en 

economisch levendigere EU die de burgers en de belastingbetalers 

tastbare voordelen biedt.

Met uw steun en de voortdurende inspanningen van onze leden van het 

Europees Parlement geloven wij dat een EU die de wensen van haar 

burgers respecteert, het geld van de belastingbetaler op verantwoorde 

wijze uitgeeft en de soevereiniteit van haar nationale regeringen 

eerbiedigt, een EU is die kan bouwen aan een sterkere toekomst 

die haar burgers beter dient.

Met vriendelijke groet,
ECR-Fractie
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Wa a r  s t a a t  d e 
E C R - F r a c t i e  v o o r ?
Sinds de oprichting van de ECR-Fractie zijn haar leden de stem 
van het eurorealisme in het Europees Parlement: wij roepen op 
tot respect voor de soevereiniteit van de nationale democratieën 
van Europa, de bevordering van economisch herstel en groei, 
minder bureaucratie, meer fiscale verantwoordelijkheid, 
gecontroleerde immigratie en gelijkheid voor alle lidstaten.

We verwerpen de centraliserende federalistische agenda waarmee wordt 
geïnsinueerd dat de enige keuze die tussen meer Europa of geen Europa is. De 
ECR-Fractie biedt een alternatieve visie op een hervormde Europese Unie als een 
flexibeler confederaal verband van natiestaten die ervoor kiezen samen te werken 
op gebieden waar zij gemeenschappelijke belangen hebben. De Europese Unie 
moet bestaan als een gemeenschap van Europese staten die de rechten en 
legitimiteit van elke lidstaat respecteert.

De ECR-Fractie weet dat de enige manier om de Unie nieuw leven in te blazen, het 
vertrouwen van de kiezers terug te winnen en oplossingen te bieden voor de 
gemeenschappelijke uitdagingen waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd, 
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erin bestaat door echt te luisteren naar de mensen in Europa. De EU moet veel meer 
aandacht besteden aan de mening van de burgers van de lidstaten. 

Zoals uit vele referenda is gebleken is de Europese Unie te gecentraliseerd, te 
ambitieus, en is de afstand tot de gewone burger te groot geworden. Kortom, wij 
geloven dat de volkeren van Europa willen dat de Europese Unie minder doet en 
het beter doet.

De ECR-Fractie is van mening dat het bevorderen van het creëren van banen en 
economisch herstel een van de beste manieren is om het leven van EU-burgers van 
dag tot dag te verbeteren. De EU moet zich richten op het verminderen van belem-
meringen binnen de eengemaakte markt, ervoor zorgen dat de rechten van de 
consument in alle lidstaten worden geëerbiedigd, opkomen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en de basisinfrastructuur – van de digitale markt 
tot vervoersnetwerken – verbeteren.

Het recht van Europese nationale democratieën om controle uit te 
oefenen over wie hun land mag binnenkomen en verlaten, moet 
worden erkend.
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De Europese Unie moet zich richten op gebieden waar zij een 
echte meerwaarde kan hebben.

Het beginsel van ‘bevoegdheidstoedeling’ moet opnieuw worden bekrachtigd: dit 
is het fundamentele beginsel dat stelt dat de EU alleen dingen moet doen waar de 
lidstaten haar duidelijk om hebben gevraagd. Om dit te bereiken is de rol van de 
nationale parlementen essentieel en moet deze worden versterkt.

Wij steunen maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken – op een 
weloverwogen en zorgvuldige manier, waarbij ernaar wordt gestreefd problemen 
op te lossen en niet alleen maar te exporteren. Wij zijn van mening dat 
veranderingen op realistische wijze moeten worden gepland, zodat onze lidstaten 
schone en duurzame economieën kunnen opbouwen die gebaseerd zijn op welvaart 
en niet op armoede.

De Europese Unie mag geen middel zijn om zich aan de wereld en de wereld-
economie te onttrekken, maar moet een podium zijn waarop de lidstaten hun 
veiligheid en welvaart kunnen vergroten. De EU moet daarom naar buiten gericht 
zijn en partnerschappen aangaan met haar internationale bondgenoten in functie 
van het algemeen welzijn van al haar lidstaten.
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De ECR-Fractie neemt een unieke plaats in binnen de Brusselse politiek: het is de 
enige fractie die zich verzet tegen verdere centralisatie en de oprichting van een 
Europese federale superstaat en die tegelijkertijd de positieve verworvenheden 
verdedigt die sinds de jaren vijftig zijn geboekt. We bieden een middenweg tussen 
de uitersten van meer Europa en geen Europa. Wij willen alles wat de Europese 
samenwerking heeft opgeleverd beschermen door weerstand te bieden aan een 
gevaarlijke tangbeweging van federalistische en groene extremisten. Hun obsessie 
met het centraliseren van Europa en het opleggen van steeds meer bureaucratische 
beperkingen – terwijl de lidstaten worden gemarginaliseerd – zal onvermijdelijk lei-
den tot een verzwakking van de economie en de ondermijning van haar demo-
cratische en culturele grondslagen. Maar door de nationale democratieën in 
Europa weer aan het roer te zetten, kunnen we een Europa uitbouwen dat een 
platform biedt voor samenwerking die de Europese welvaart en veiligheid voor 
de komende generaties zal helpen bevorderen.
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Het Europese project loopt uit de hand.

Van het einde van de jaren vijftig tot de jaren negentig was de politieke architectuur 
van Europa in evenwicht. De Europese instellingen hadden duidelijke maar beperkte 
bevoegdheden die onderworpen waren aan de leiding van soevereine Europese de-
mocratieën. De oude Europese Gemeenschap heeft daardoor veel opgeleverd.

Een opeenvolging van overhaast gesloten verdragen sinds het Verdrag van Maastricht 
in 1992 (Amsterdam in 1999, Nice in 2002 en Lissabon in 2009) heeft dit evenwicht 
echter verstoord, wat heeft geleid tot een overdracht van aanzienlijke politieke macht 
naar Brussel – macht die in toenemende mate ongecontroleerd en zonder serieuze 
vormen van verantwoording wordt gebruikt.

Het streven naar een ‘steeds hechter verbond’ is niet langer een uiting van hoop 
voor Europese burgers om samen te werken; het is een dogma geworden om een 
gecentraliseerd federaal Europa te rechtvaardigen, met steeds minder aandacht voor 
de rechten van haar nationale democratieën. De ECR-Fractie stelt een middenweg 
voor tussen ‘meer Europa’ en ‘geen Europa’: een nieuwe hoop voor de toekomst 
van Europa.

Ondanks wat Eurofederalisten misschien beweren, hoeft het alternatief voor verdere 
centralisatie niet een terugkeer naar internationale anarchie te zijn.

We willen nadenken over betere manieren van samenwerking 
tussen onze naties binnen een gemeenschap van Europese sta-
ten om opnieuw een Europese Unie uit te bouwen die een los-
sere confederale samenwerking van natiestaten is die alleen 
samenwerken wanneer dat nodig is – een alternatieve visie die 
Europa zal redden uit de klauwen van federalistische ideologie.

H o e  z i e t  d e  E C R 
F r a c t i e  d e  t o e ko m s t 
v a n  E u r o p a?

THE EU IS 27
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De Europese Unie moet:

– prioriteit geven aan het scheppen van banen en welvaart;

– onze lidstaten ondersteunen bij het beschermen van hun burgers en grenzen;

– de soevereiniteit van de lidstaten eerbiedigen, de ‘one size fits all’-benadering  
 laten varen en zich flexibeler opstellen door de individuele omstandigheden van  
 elke nationale democratie te erkennen;

– op realistische wijze een concurrerende, duurzame economie ontwikkelen die  
 ons milieu beschermt zonder meer werkloosheid of armoede te veroorzaken;

– minder doen en een en ander beter doen door haar efficiëntie en 
 doeltreffendheid te verbeteren, door zich te concentreren op de punten waar  
 zij van toegevoegde waarde kan zijn voor de Europese burgers, door de 
 bureaucratie terug te dringen en door te werken aan wat echt belangrijk is 
 voor de mensen;

– naar buiten gericht zijn en nieuwe economische en strategische banden 
 aanknopen in de hele wereld ten behoeve van onze veiligheid en welvaart.

Europa is een plaats waar naties hun culturen en tradities 
moeten koesteren en beschermen; waar vrijheid, soevereiniteit en 
onafhankelijkheid moeten worden verdedigd; en waar individuen, 
families en gemeenschappen moeten gedijen.
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We moeten opnieuw het beginsel bekrachtigen dat het vooral onze 
natiestaten zijn die het gevoel van collectieve identiteit en solidari-
teit uitdragen. Onze nationale democratieën zijn de belangrijkste 
politieke entiteiten in Europa en vormen de bron van de demo-
cratische legitimiteit van de Unie. Zij zijn niet de onderdanen van de 
Europese Unie; zij zouden haar meesters moeten zijn. Zij moeten 
het weer voor het zeggen krijgen.

Lidstaten 
zorgen voor 

ons milieu en 
beschermen onze 

culturen.
Alleen door hun 
democratieën en 
samenwerking 

kunnen we 
banen scheppen en 

welvaart creëren.
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Een EU die haar burgers en haar lidstaten verbindt, zodat ze 
kunnen leven, werken en reizen zonder onnodige obstakels en 
bureaucratie, is een EU die waar voor haar geld biedt.

De ECR-Fractie is zich er terdege van bewust dat elke cent die de EU uitgeeft, geld 
is dat uit de zakken van de belastingbetaler komt. Daarom moet de wetgeving die wij 
voorstellen op het gebied van vervoer, de eengemaakte markt en consumentenrech-
ten doeltreffend en efficiënt zijn, en iets bieden wat nationale regeringen alleen niet 
kunnen bereiken. De ECR-Fractie is van mening dat een van de beste manieren om 
het leven van EU-burgers van dag tot dag te verbeteren, erin bestaat:

–  belemmeringen binnen de eengemaakte markt te verminderen;

–  het gemakkelijker te maken om goederen binnen de EU te kopen en te 
 verkopen, alsook diensten af te nemen en aan te bieden, zodat we allemaal   
 een ruimere keuze hebben en betere prijzen krijgen;

–  ervoor te zorgen dat de consumentenrechten in alle lidstaten worden 
 geëerbiedigd zodat we kunnen vertrouwen op wat we kopen.

Om ervoor te zorgen dat alle regio’s en delen van de EU kunnen profiteren van deze 
sterkere interne markt, ondersteunen we de verbetering van de vervoersinfrastruc-
tuur en de toegankelijkheid ervan. Het was de ECR-Fractie die zich sterk maakte voor 
kwalitatief hoogwaardige vervoersverbindingen als zijnde van fundamenteel belang 
voor de economische activiteiten van Europa en de levenskwaliteit van de burgers. 
Gemakkelijk toegankelijke en goed op elkaar aangesloten vervoersnetwerken voor 
zowel personen- als goederenvervoer vormen de kern van de bevordering van de 
economische, sociale en territoriale cohesie tussen de lidstaten in de EU.

D e  E C R - F r a c t i e 
w i l  d a t  d e  E U  v a n 
t o e g e v o e g d e  w a a r d e 
i s  v o o r  o n z e  b e d r i j v e n

THE EU IS 27
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De ECR-Fractie heeft het voortouw genomen bij het maken van 
beleid op basis van gezond verstand, en door ervoor te zorgen 
dat de EU de concurrentievermogenstest naar behoren uitvoert, 
met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, om 
onnodige bureaucratie te voorkomen. De EU heeft behoefte aan 
regelgeving die bedrijven gelijke concurrentievoorwaarden biedt 
en tegelijkertijd de consument beschermt, zonder dat de regels in 
de EU ongelijk worden toegepast.

Als onderdeel van onze aanpak om economische groei en 
welvaart te stimuleren, staat het bespreken van de kansen en 
uitdagingen van de vrijhandel centraal in het ECR-beleid.

In principe steunt de ECR-Fractie de openstelling van de Europese markt voor 
niet-EU-producten om onze Europese consumenten de beste aanbiedingen te kunnen 
bieden en nieuwe kansen voor onze exporteurs te creëren. De ECR-Fractie is echter 
van mening dat het essentieel is dat vrijhandel en globalisering iedereen ten goede 
moeten komen, en daarom moeten wetgevers zich bij het onderhandelen over inter-
nationale handelsovereenkomsten bewust zijn van de effecten op lonen, banen, de 
lokale industrie en de toekomst van de economie van de EU. 

Dergelijke overeenkomsten moeten zorgvuldig worden gesloten om ervoor te zorgen 
dat het handelspartnerschap eerlijk is en dat er geen sectoren of regio’s achterblijven. 
Het is van essentieel belang dat we bepaalde EU-sectoren beschermen tegen even-
tuele schokeffecten. Daarom ondersteunen we de openstelling van onze 
binnenlandse markten voor niet-EU-producten op een beperkte en gecontroleerde 
manier, terwijl we ervoor zorgen dat EU-producten een betere toegang krijgen tot 
niet-EU-markten, voor onze meest populaire exportproducten. We zijn van mening dat 
de vrijhandelsovereenkomsten van de EU de consumenten ten goede moeten komen
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door hen meer keuzemogelijkheden te bieden, ook op het gebied van diensten, en 
moeten resulteren in meer mobiliteit voor bedrijfswerknemers.

Een EU die haar burgers en haar lidstaten verbindt, zodat ze kunnen 
leven, werken en reizen zonder onnodige obstakels en bureaucratie, is 
een EU die toegevoegde waarde creëert.

WIJ ZIJN DE STEM VAN HET GEZOND VERSTAND
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D e  E C R - F r a c t i e 
s t r e e f t  n a a r 
i n t e r n e  e n  e x t e r n e 
v e i l i g h e i d

De ECR-Fractie in het Europees Parlement is altijd de stem van 
realisme geweest als het gaat om het verbeteren van de interne 
en externe veiligheid van Europa.

Wij zijn van mening dat een doelmatige en grondige uitwisseling van informatie 
tussen de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten van essentieel belang is in de 
strijd tegen grensoverschrijdende misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Het 
beschermen van de Europese burgers tegen de dreiging van geweld en criminaliteit 
moet een prioriteit zijn voor de Europese Unie. Wij zijn van mening dat er een 
duurzamere instroom van migranten naar de EU moet worden bereikt. 

In de eerste plaats hebben we een migratiesysteem nodig dat de stem en wensen van 
de lidstaten en hun burgers respecteert. Wil een EU-migratiesysteem duurzaam zijn, 
dan moet het de volledige steun hebben van alle lidstaten en volkeren van Europa. 
De EU kan niet doorgaan met het opleggen van een immigratiesysteem dat slechts 
door enkele van haar lidstaten wordt gesteund. Een systeem van samenwerking in 
plaats van dwang dient voorrang te krijgen.
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In plaats daarvan zou de EU zich erop moeten focussen dat de 
grondbeginselen in orde zijn. De ECR-Fractie is van mening dat 
een duurzamere instroom van migranten naar de EU kan worden 
bereikt als we:

– de lidstaten meer steun bieden om de buitengrenzen van de EU te 
 beschermen;

– het terugkeerpercentage van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land   
 van herkomst verhogen;

– misbruik van het EU-asielstelsel bestrijden;

– de rol van Frontex versterken;

– EU-brede maatregelen nemen die de steun hebben van alle lidstaten;

– en blijven samenwerken met derde landen teneinde 
 samenwerkingsovereenkomsten te sluiten waarmee wordt voorkomen dat 
 migranten de levensgevaarlijke reis over de Middellandse Zee naar de 
 EU maken.
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B e s c h e r m i n g  v a n 
h e t  m i l i e u 
w e r e l d w i j d  t e g e n 
e e n  b e t a a l b a r e  p r i j s
Het is goed dat de EU en haar mondiale partners kwesties als 
klimaatverandering, recycling, afval, emissies en vervuiling, 
voedselkwaliteit en voedselzekerheid aanpakken, maar de EU 
moet verstandige en duurzame oplossingen aandragen die geen 
onnodige en dure lasten met zich meebrengen voor bedrijven 
en bepaalde lidstaten.
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De lasten mogen niet onevenredig zwaar op sommige lidstaten 
drukken. In plaats van steeds onrealistischere doelstellingen vast 
te stellen die nooit zullen worden gehaald of naar behoren zullen 
worden uitgevoerd, onderschrijft de ECR-Fractie een ambitieuze, 
stapsgewijze en verstandige aanpak waarin alle lidstaten zich 
kunnen vinden.

Bij de bescherming van het 
milieu moeten we streven naar 
duurzame welvaart en niet 
naar blijvende armoede.
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B e v o r d e r i n g  v a n  d e 
e f f i c i ë n t i e  e n  d o e l t r e f f e n d h e i d 
v a n  d e  U n i e
Het vergroten van de democratische verantwoordingsplicht en de 
transparantie zijn doelstellingen die centraal staan op de agenda 
van de ECR-Fractie om de hervorming van de Europese Unie te 
waarborgen.

Zonder grotere transparantie en verantwoordingsplicht van de 
instellingen, agentschappen, begroting en het beleid van de EU, 
zal het vertrouwen van het publiek in de EU blijven afbrokkelen.

De ECR-Fractie gelooft in het stellen van de moeilijke vragen en vindt het belangrijk 
ervoor te zorgen dat de Europese Commissie ter verantwoording wordt geroepen 
voor de uitvoering van de Europese begroting. Als de EU diepgaande en zinvolle 
hervormingen moet doorvoeren om beter te functioneren voor haar burgers, dan 
moeten Brussel en haar politici eerst vaststellen wat niet werkt, bestaande program-
ma’s kritisch evalueren, en erkennen wat er eerder is misgegaan. Alleen dan kunnen 
we bouwen aan een betere, sterkere toekomst voor de EU.
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Door EU-geld te gebruiken om particulier ondernemerschap en 
economische groei in ontwikkelingslanden over de hele wereld te 
stimuleren, vermindert de EU de armoede, creëert ze toekomstige 
handelspartners en helpt ze de democratische stabiliteit en 
mensenrechten te ondersteunen.

Het baanbrekende idee om particulier ondernemerschap te gebruiken om armoede 
over de hele wereld te helpen verminderen, werd geopperd door de ECR-Fractie.

De ECR-Fractie is er trots op dat we de Europese Commissie ertoe hebben aangezet 
om af te stappen van kortetermijnoplossingen en hand-outs, en in plaats daarvan over 
te gaan naar een systeem dat landen en gemeenschappen helpt om duurzame, 
sterkere economieën en industrieën op te bouwen.

Door met dit fonds geld te verstrekken aan particuliere ondernemingen in 
ontwikkelingslanden helpen wij innovatie in ontwikkelingslanden te bevorderen, 
geven wij mensen hun waardigheid terug door middel van werk en pakken wij een 
van de hoofdoorzaken van massale migratie naar de EU aan, namelijk armoede.

Alleen dan kunnen we bouwen aan een betere, sterkere toekomst 
voor de EU.
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St i m u l e r e n  v a n 
e c o n o m i s c h e  g r o e i 
o v e r  d e  h e l e  w e r e l d
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De inspanningen van de ECR-Fractie om een op de wereld 
gerichte EU te creëren, zijn niet alleen gericht op handel met 
landen over de hele wereld, maar ook op het creëren van een 
vrijere, meer democratische wereld voor iedereen.

De ECR-Fractie heeft de benarde situatie van vervolgde christenen hoog op de 
agenda van het buitenlands beleid van de EU gezet. Over de hele wereld neemt 
de vervolging van christenen toe. Meer dan enige andere groep zijn christenen het 
doelwit van religieus geweld. Het betreft een situatie die in het buitenlands beleid 
van de EU lang werd genegeerd, en leden van de ECR-Fractie behoorden dan ook tot 
degenen die aandrongen op meer actie. We zullen blijven vechten voor meer actie om 
degenen te helpen die worden vervolgd vanwege hun geloof.

B e s c h e r m i n g  v a n 
d e m o c r a t i e  e n 
g o d s d i e n s t v r i j h e i d 
o v e r  d e  h e l e  w e r e l d
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De bescherming van vrijheid en menselijke waardigheid staat 
centraal in de doelstellingen van het buitenlands beleid van de 
ECR-Fractie. De ECR-Fractie blijft ervoor zorgen dat de mensen-
rechtenagenda van het Europees Parlement de nationale 
belangen respecteert en de collectieve macht van de EU als 
geheel maximaliseert als het erom gaat ervoor te zorgen dat 
derde landen hun internationale verplichtingen nakomen. Wij 
steunen de inspanningen van al diegenen die overal ter wereld 
voor vrijheid strijden.

De ECR-Fractie is van mening dat de EU geen gecentraliseerd 
buitenlands beleid nodig heeft om de aandacht te vestigen op 
dringende internationale vraagstukken en om invloed uit te 
oefenen op schendingen van de mensenrechten.

De bescherming van vrijheid en 
menselijke waardigheid staat 
centraal in de doelstellingen van 
het buitenlands beleid van de 
ECR-Fractie.
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De Fractie van Europese Conservatieven en Hervormers 
onderschrijft dat er dringend behoefte is aan een hervorming van de 
EU op basis van eurorealisme, openheid, verantwoordingsplicht en 
democratie waarbij de soevereiniteit van de lidstaten in acht wordt 
genomen en gestreefd wordt naar economisch herstel, groei en 
concurrentievermogen, en schaart zich om deze reden achter de 
volgende beginselen:

– vrij ondernemerschap, vrije en eerlijke handel en mededinging, minimale 
 regelgeving, lagere belastingen en een kleine overheid als ultieme katalysator  
 voor individuele vrijheid en individuele en nationale welvaart;

– vrijheid van het individu, meer persoonlijke verantwoordelijkheid en een grotere  
 democratische verantwoordingsplicht;

– een duurzame, schone energievoorziening waarbij de nadruk ligt op 
 energiezekerheid;

– het belang van het gezin als hoeksteen van de samenleving;

– de soevereine integriteit van de natiestaat, verzet tegen EU-federalisme en 
 hernieuwd respect voor echte subsidiariteit;

– het doorslaggevende belang van trans-Atlantische samenwerking op het gebied  
 van veiligheid in een vernieuwde NAVO, en ondersteuning van jonge 
 democratieën in Europa;

– doeltreffend immigratiebeheer en beëindiging van misbruik van 
 asielprocedures;

– efficiënte en moderne publieke dienstverlening en aandacht voor de noden van  
 zowel stedelijke als landelijke gebieden;

– een einde aan verspilling en overdadige bureaucratie en een verbintenis tot   
 meer transparantie en integriteit binnen de EU-instellingen en bij het beheer   
 van EU-middelen;

– respect voor en een billijke behandeling van alle EU-landen, nieuw en oud,   
 groot en klein. 
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Gelijke 
behandeling voor 

alle lidstaten.
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Minder doen,
maar beter.
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