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euroeenp-rojectwordènge- nietee;fi;"IËË;Ëïöïti;
maakt, aldusJeroen Kremers in nietzà langg.l.o." [ËbËiit.ïHet Financieele pagblad van 5 ja_ we voor deïËret."irïg"àràËà.t_
nuari' Dit project kan areen màar mngsgraaíeea vaste rekenrenteg-gdragenwordendoormensen vai4u,.
die waarliik Europees denken. - 

oln ret<enle je niet rijk alsDe huidige machihebbers stellen a.i*tàïràgis en niet arm alsechterhetnationale bela-ngvoor- de rente laagï;-op à" fÀ?Ë 
*"

op, tenkostevan de noodzàkelij- t.r-i;" i, àË.ente op risicowijkeEuropesesolidariteit.. 
.-^ 

- 
or".nËiarp"prerongeveergelijk

Het Europees parlementis aan de reëïe economischegroei
daarentegen niet nationaal, . plrr;;l;ï;iie. voor ontwikkeldemaarpolitiek-ideologisch i"nae"irà.n..ëleeconomische
georganiseerd. Voor de meeste groei van z% hrrf n"r, f-ij""ï"-"europarlementariërsishet ínflati."""ootorgàre",.ïi..o^t
EuropeesBelangvanwezenlijke irootà.i"nutiedoelsteilinsvan

*I.ln::*:*:r:i::l à.Eè'BJ;Ëï;ffi;ïïiïï;J, 
ivandeAlliantievanLiberalenen t"Ài:í""iàr.uïïffi;fiï;

DemocratenvoorEuropa,Guy dedaL-
Vcrhofstadt, zet zich aliarenÉng rinïvorige eeuwhadden
met gloedvolle bewooràingen ií a.ËÀirË"f"ndsen een dek_voorhetProiectEurooa., 

., .. king"$aríuanl5ozoenhoger.
. Ik hoop en verwacht dat hÍ eà'lrïg. Ëeteggingshorizonintussengetijkgestemdenuit hebb"rrï"iuiíï*ï;;;à;"zoveelmogetijkverschillend. Orit.i*aiLg*itniË;;à;i.gl*9:1."4-pq*ijenheeftverza- teraken.Err<omenweerbeteremeld.Verhofstadtc.s.hebben p.riod;;;;.
de macht,.de.bezieling en de ' -N" 

t rtii uetekent datdemocratischelegitimatieom weluisraelongeregeneratie
de Europese Unie uit het slop te bevoordelJn. ziij ,rf.fà" 

"uà.fi;ttrekken. Deze mensenverdiànen 
"." 

p".ioà.,eemaken metrneeraandachtvan de media, een hogere marktrente. En alwaaronderhetFD. 
- ditgerË"t"àr""t"ËÀi""rï"t

.- Het project Europa moet de ziclït op fret ecfrte profi;"-'

:lïï'iï#iiï:f*#:r,H" n*'g*f'yinï:.,'*;.,
enveiligheid. De economisch. bi, sàoievatue, voorheen lldgroei enhetherstelvan de van ae rvÉ va; à;Ë;;werkgelegenheid zullen komen
ur" ifru"'["'irg.iï;Ë;;;i; Den Haas

3:lf:::1,*aken,zoarsdemas- Verkeerde bedragen
sale Douw van zonnecentrales- Hetvalt.mij de laatste tijíop datin Griekenland, Italië, Spanje en er in artikeïen rege_lmatig bedra_Poftugal. lrenverkeerrf.rr rzrah., -'-^rr

I

rvrLusdr! 
, genverkeerdwoidenverireld.

Dr.Ëvert du Marchie van | 
" 

rn de laantvan zjanuari sÀatvoorthuvsen, stichting Ge."n, I ona"iaà ÀÉri"tNi.,rr", rioJ-"GroningellÍ een artikel ove. t et irt..ui"íuan
Kortzichtis :q€r 
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In het FDvan z8 decemberviel te 
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sioenenonontkoombaaris.Deze tretnieu*eii*"
conclusie is ergkorrzichtig. De - -' 

ní..L wru"rd, Bolsward
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