Frihet, möjligheter och välstånd: En liberal
vision för Europas framtid
I maj 2019 ska Europas invånare fatta ett grundläggande beslut. Vi är
inbjudna att bestämma vilket slags Europa vi vill leva i. Det är ett val vi står
inför i det kommande Europaparlamentsvalet, och valet lyder: Uppdaterar
vi den Europeiska unionen till att utveckla personlig frihet, välstånd och
stabilitet, eller går vi tillbaka till en era av nationalism och växande
auktoritarism?
Den liberala visionen är byggd kring ett fritt, demokratiskt, företagarvänligt,
framgångsrikt, hållbart och enat Europa som står öppet för världen. Ett
Europa som är förankrat i de fyra friheterna i form av fri rörlighet för
människor, varor, tjänster och kapital. Ett Europa där mänskliga rättigheter,
rättssäkerhet och demokrati fungerar lika för alla. Vi liberaler tror på dig,
individen. Vi tror på dina förmågor, på din entreprenörsmässiga potential,
ditt moraliska samvete, och på din rätt attsjälv fatta beslut om ditt liv.
Vi är fler än 500 miljoner invånare i Europeiska unionen, och är alla barn
av Europashistoria. Under århundraden, också då den europeiska
civilisationen blomstrat, har den ofta rubbats av krig, uppdelning och rent
förtryck. Ännu under 1900-talet växte våra föräldrar och far- och
morföräldrar upp på en kontinent delad av murar och skyttegravar. Men
under de senaste decennierna har vi brutit ned barriärerna som skiljde oss
åt.
Vi européer har lärt oss att samarbeta, att fatta beslut tillsammans och att
skapa vår egen framtid. Vi européer har byggt en gemensam förståelse
och institutioner för demokrati och rättvisa, och bär ansvaret för att värna
om dem.
Vi européer har skapat fred och välstånd på vår kontinent. Detta är en
enorm bedrift som inte ska tas för given. Den Europeiska unionen är ett
positivt ideal på många håll i världen; ett exempel att följa.
Europeiska värderingar är liberala värderingar
Historien har lärt oss att individens värdighet och frihet är byggstenarna för
fred, välstånd och utveckling. Genom starka liberala institutioner,
rättssäkerhet och oberoende domstolar har vi liberaler förbundit oss att
skydda och främja mänskliga och medborgerliga rättigheter. Inför ökande
politiskt och ekonomiskt maktmissbruk skyddar vi liberaler den omistliga
rätten till självbestämmande, oavsett födelseplats, trosuppfattning, kön
eller sexuell läggning. Vi vill ha ett Europa som är stolt över sin mångfald
och som arbetar för sina minoriteters väl. Den språkliga mångfalden är en
styrka hos Europa. Genom konkurrens, rättvisa och öppen handel tror vi
liberaler att utveckling för alla och skydd för de sårbara kan uppnås genom
marknadsekonomins dynamik. Liberaler anser att vår mångfald är vår
styrka.
En förnuftig debatt, ett ansvarsfullt uppträdande, respekt för fakta och
tolerans för avvikande åsikter är förutsättningar för det offentliga livet i
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öppna samhällen. Vi vill ha lika och rättvisa möjligheter för alla. Vi vill
överlåta en frisk planet till framtida generationer. Vi vill stärka allas
kompetens genom utbildning som en medborgerlig rättighet. Alla
människor ska leva ett liv som kan värdesättas.
Könsbaserat våld och sexuella trakasserier är fortfarande ett enormt
problem i alla våra medlemsstater. Att bekämpa våld mot kvinnor är en
prioritet för oss, och vi uppmanar alla EU-länder att ratificera
Istanbulkonventionen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter är mänskliga rättigheter, och EU:s medlemsstater bör erbjuda
alla kvinnor lättillgänglig, ekonomiskt överkomlig och kvalitativsexuell och
reproduktiv hälsovård.
Det är vi liberaler som är beskyddarna av dessa genuint europeiska
värderingar.
I varje generation, i varje demokratiskt val, och varje dag kämpar vi hårt för
att skydda det vi ärvt och nå längre i våra framsteg. Som liberaler har vi
förbundit oss att främja jämlikhet mellan könen och bemyndiga kvinnor och
flickor, och att arbeta för lika rättigheter och möjligheter inom alla
samhällssektorer, inklusive ekonomiskt deltagande och beslutsfattande,
oavsett kön. För vi är inte bara Europas barn; vi är också föräldrar till
morgondagens Europa. Vi har en plikt att bygga en enad och stark
kontinent i fred för vår barn och barnbarn, och att främja ett ökat
medborgerligt och politiskt deltagande bland unga.
Denna plikt blir allt viktigare i dag, eftersom Europeiska unionen ständigt
utmanas av antiliberala krafter och av politisk förlamning. Auktoritära,
nationalistiska och populistiska rörelser inom EU försöker underminera den
öppenhet, pluralism och tolerans som ligger till grund för det europeiska
projektet. Dessa antiliberala krafter driver på en kulturell konflikt. De vill
vända våra liberala värderingar ut och in: De säger sig vilja skydda våra
friheter genom att begränsa dem. De säger sig vilja bevara säkerhet, men
skapar istället osäkerhet. De säger sig värna om människovärde, men
baktalar och hatar dem som är annorlunda. De vill frysa utvecklingen i
samhället, inte frigöra den. I ett öppet och demokratiskt samhälle måste
majoriteten behandla minoriteten med respekt, och vice versa.
I dag möter vi enorma utmaningar: klimatförändringar, miljöförstöring,
plastavfall och ett trängande behov av att övergåtill ren energi; terrorism,
gränsöverskridande
brottslighet
och
människohandel,
ungdomsarbetslöshet, bristande reglering av migrationsflöden och
utmaningar kring integration; potentiella handelskrig och protektionism,
brexit, fortsatta obalanser i eurozonen, inskränkningar i domstolarnas
oberoende och i pressfriheten i vissa stater, en snabbt åldrande befolkning,
teknikens revolutionerande effekter, särskilt inom artificiell intelligens och
tvivelaktig hantering av personuppgifter, orättvisa handelssystem och de
utmaningar som följer med konkurrensen från andra växande ekonomier
såsom Kina, som avvisar marknadsekonomiska principer och inte
efterlever liberala regler i den globala handeln, en kollaps i Vita husets stöd
för transatlantisk vänskap, ett aggressivt Ryssland som underminerar den
europeiska säkerheten och den multilaterala världsordningen, och en
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övergripande tendens att fokusera på kortsiktiga frågor istället för
långsiktiga lösningar.
När världen förändras måste den Europeiska unionen visa ledarskap.
Ovilligheten och oförmågan bland institutionerna och medlemsstaterna att
nå kompromisser för att reformera och förnya EU försvagar vår kollektiva
förmåga att hantera dessa utmaningar. Ofta möter vi motstånd och
förändringsovilja från dem som vill hålla fast vid status quo. Vi liberaler vill
att Europa ska vara starkt, vara villigt och kapabelt att agera, samt gå i
bräschen för den globala utvecklingen.
Europaparlamentsvalet 2019 handlar om Europas själ och vårt löfte till
nästa
generationen
européer.
Framgångshistorier
såsom
Erasmusprogrammet har skapat stort mervärde för ett stort antal européer.
Vi liberaler har alltid varit progressiva reformatörer. Våra ekonomier måste
blir mer konkurrenskraftiga, våra demokratiska institutioner mer
handlingskraftiga, våra migrationsstrategier mer enhetliga, vår förmåga att
agera på världsscenen starkare, och vårt kollektiva svar på
klimatförändring och gränsöverskridande brottslighet mer effektivt. Framför
allt förtjänar våra barn bättre framtidsmöjligheter. Vi vill leda den
Europeiska unionen framåt, och vi vill att den ska anpassa sig till det
tjugoförsta århundradets föränderliga verklighet.
För ett enat Europa som är redo för framtiden
Vi måste skapa en Europeisk union som kan anpassa sig till samtida och
kommande utmaningar i en allt mer globaliserad värld. Genom verkliga
reformer inom våra institutioner och vår politik kan vi bli en kapabel och
ledande aktör på världsscenen.
Liberaler och demokrater kan dra nytta av globaliseringen och andra
globala trender för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Som ett enat Europa
kan vi dra nytta av de förändringar och hantera de utmaningar som
globaliseringen medför. Genom att ta vara på och och utnyttja nya
ekonomiska möjligheter kan vi säkerställa att globaliseringens fördelar
kommer alla till nytta.
Protektionism hotar det vi liberaler står för. Den underminerar
rättssäkerheten, stör handeln, utarmar länder och låser ut de fattigaste
länderna från de mest inkomstbringande marknaderna. Det är vår plikt som
liberaler att, tillsammans med våra allierade i andra politiska grupperingar,
stå upp för och försvara de fördelar som fri och rättvis handel ger. Vi
kommer alltid att vara uttalade i vårt försvar för öppen, regelbaserad och fri
handel som har sitt fundament i en stark Världshandelsorganisation. För
att säkerställa att alla européer kan dra nytta av globaliseringen måste
medlemsstaterna bygga hållbara välfärdssystem och inkluderande
samhällen som stöder teknisk utveckling och monterar ner barriärerna till
arbetsmarknaden.
Vi vill stärka infrastruktur, investera i utbildning och upprätta ett juridiskt
ramverk för ett digitalt Europa som i slutändan gör livet bättre för alla
européer. I detta ingår en helintegrerad marknad för digitala tjänster. Vi vill
låta migrations- och asylfrågor omfattas av gemensamma europeiska
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rättsprinciper. Vi vill förenkla byråkratin och förnya samhällskontraktet för
att ge alla i Europa rättvisa möjligheter att delta i starka, blomstrande och
innovativa ekonomier.
Vi vill att Europa ska vara en förebild i världen, och demonstrera hur våra
medborgares europeiska identitet berikar våra nationella och lokala
identiteterna.
Vi är lyckligt lottade som lever i ett Europa med få fysiska gränser, med fri
rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Detta har skapat
storskalig ekonomisk, social och kulturell tillväxt i Europa. Det är knappast
en överraskning att EU nu är ett av de mest attraktiva områdena i världen
för personer som söker jobb, möjligheter och bättre levnadsvillkor för sina
familjer, eller flyr från förtryck, våldsamma konflikter eller krig.
I sitt nuvarande skick uppfyller EU:s asyl- och migrationssystem inte längre
sitt syfte. Vi behöver en ny och gemensam europeisk strategi som bygger
på en långsiktig vision.
Liberaler är starkt emot alla former av rasism, uppdelning av samhällen och
hat mot människor. Alla former av våld mot människor på dessa grunder
måste leda till åtal.
Liberaler kommer att arbeta för att alla som flyr från krigets fasor eller det
politiskt förtrycke ska få skydd. Vi understryker vårt åtagande att uppfylla
Genèvekonventionen och asylrätten.
Målet med vår politik är att flyktingar och asylsökande inte ska ta onödiga
risker genom att gå ombord på osäkra båtar eller hamna i händerna på
kriminella organisationer. EU ska sträva efter att ge skydd i den region
varifrån de asylsökande kommer.
I detta syfte ska EU ingå migrationsavtal med säkra länder i Mellanöstern
och Afrika. Dessa avtal består av tre element. För det första förbinder sig
EU att ge ekonomiskt stöd till säkra länder som tar hand om flyktingar. För
det andra kommer EU att arbeta för att underlätta vidarebosättning av
flyktingar på ett säkert, humant och lagligt sätt. För det tredje måste vi
säkerställa att de migranter, som efter vederbörligt rättsligt förfarande fått
ett har ett ikraftvarande beslut om återvändande, så snabbt som möjligt kan
återvända till dessa säkra länder. Vi kommer att arbeta för att ingå
samarbete med säkra länder, i synnerhet genom att länka ekonomiskt stöd
till deras villighet att underlätta sådant säkert återvändande.
För dem som har rätt till asyl i EU ska ett humant och effektivt gemensamt
europeiskt asylsystem finnas på plats med ett adekvat mottagande,
ansvarsfördelning och effektiva processer i enlighet med EU:s standard för
fundamentala rättigheter.
Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska bli en effektiv EUgränsvaktstjänst som säkerställer enhetlig kontroll av yttre gränser i
enlighet med EU-lagstiftningen. EU ska också fortsätta att tillhandahålla
finansiering och assistans i den region varifrån de asylsökande kommer, i
syfte att bekämpa de bakomliggande orsakerna till migration. Vi vill
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samordna utvecklingspolitiken mellan EU och medlemsstaterna i syfte att
stabilisera ursprungsregionerna, stöda god förvaltning, öppna samhällen
och främja möjligheterna till ett gott liv.
Utöver detta förbinder sig liberaler att skapa fler lagliga vägar in i Europa
för dem som söker jobb, vill utbilda sig eller vill investera i våra ekonomier.
Med framtida demografiska utmaningar har vi inte råd att skapa en
Fästning Europa. Vi vill utöka omfattningen av EU:s blåkort så att det
fungerar som ett EU-överskridande arbetstillstånd som bygger på objektiva
kriterier.
Det ska emellertid vara upp till medlemsländerna, utifrån deras demografioch arbetsmarknadsförhållanden, att bestämma antalet, kompetensen och
kvalifikationerna för dessa migranter, samt under vilka villkor tillståndet ska
gälla. När tillståndet upphör ska de återvända till sina ursprungsländer.
Fri rörlighet för personer inom EU är avgörande för Europas fortsatta
integration och välstånd, och därför är vi emot återinförandet av
permanenta interna gränskontroller mellan Schengenländer.
Vid sidan av denna nya gemensamma migrationsstrategi behöver vi ett nytt
åtagande för integration. Det finns inte en enda politisk lösning som passar
alla situationer, men vi ska säkerställa att god praxissprids över hela
kontinenten för att underlätta och utveckla möjligheterna till effektiv
integration av migranter i nya samhällen, och för att undvika spänningar.
Ett Europa med innovationer och möjligheter för alla
I en tidsålder där människor i allt större utsträckning byter jobb och yrke
måste vi stärka vår kunskapsekonomi genom att investera i forskning och
innovation, och ge vår arbetskraft rätt kompetens för 2000-talet, samtidigt
som vi överbryggar den digitala generationsklyftan.
Vi stöder därför utbildning som fokuserar på kritiskt tänkande,
entreprenöriella och mjuka kunskaper, flexibilitet och systematiska och
interdisciplinära tankesystem, som matchar de verkliga behoven på
arbetsmarknaden. Vi anser att utbildning är en livslång lärandeprocess
som börjar med med tidig barndomsutbildning, och således vi vill ha större
investeringar i utbildning och yrkesskolor, fler praktikplatser och ett bredare
deltagande i Erasmusprojekten, samt mer strategiska investeringar i digital
infrastruktur och program som skapar en smart arbetskraft för framtiden.
Investeringar i forskning och innovation är investeringar i Europas framtid.
Målet om att 3 procent av EU:s bruttonationalprodukt ska satsas på
forskning och utveckling år 2020 är avgörande för att öka konkurrenskraft,
produktivitet och hållbart jobbskapande. Vi vill att kvalifikationer från en
medlemsstat ska erkännas till fullo i de andra, exempelvis genom stöd för
initiativ för gemensamma examina. Vi vill främja rörlig arbetskraft mellan
medlemsstater och regioner och som bidrar både till att begränsa
arbetslöshet och brist på arbetskraft, vilket kommer att öka EU:s
konkurrenskraft och begränsa matchningsproblemen på arbetsmarknaden.
Vi vill se bättre stöd för inhemsk vetenskaplig forskning i medlemsstaterna,
förenkla ansökningsprocessen och minska den tid det tar att bevilja anslag
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för EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt i syfte att öka
upptaget bland små och medelstora företag (SMF), särskilt mikrobolag.
Europa måste fortfarande göra mer för att inkludera kvinnor på
arbetsmarknaden och dra nytta av deras fulla ekonomiska potential. För att
nå ytterligare framsteg krävs en kontinuerlig utvärdering av effektiviteten
hos befintliga politiska satsningar och arbetsplatsstrategier. Det är bara
med beslutsamhet och ett kontinuerligt fokus som europeiska länder kan
säkerställa att män och kvinnor kan bidra till ekonomin och samhället på ett
jämlikt sätt.
För att bevara vår livsstil och lämna över en frisk planet till våra barn måste
EU vara en världsledande kraft mot klimatförändring och för friska hav och
hållbar tillväxt. Övergången till en resurseffektiv cirkulär ekonomi har en
enorm potential att skapa jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Parisavtalet
och målet om utfasning av fossila bränslen hjälper oss att undvika dyra
investeringar i koldioxidintensiva lösningar. Den privata sektorn spelar
därför en avgörande roll, och vi behöver ett stabilt ramverk för hållbara
investeringar och ekonomier.
Vi anser att ett ökat internationellt klimat- och miljösamarbete är avgörande
för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål och de globala målen för hållbar
utveckling [Agenda 2030], och att EU måste ta ett globalt ledarskap när
ambitiösa globala mål sätts upp. För att nå dessa mål måste vi fullborda
Energiunionen och agera för att uppmuntra forskning och utveckling inom
lågutsläppsteknik, infrastruktur, produktion av ren energi, energieffektivitet
och minskade industri- och transportutsläpp, inklusive i flyg- och
transportnäringarna. Vi måste stärka EU:s system för utsläppshandel (EU
ETS) som ett nyckelinstrument för att minska utsläppen av växthusgaser,
och det ska där så är möjligt utökas för att täcka fler sektorer, såsom
transporter i en uppströmsmodell. Vi vill avveckla de föråldrade
bränsleskattebefrielserna för den internationella flygbranschen genom att
uppdatera Chicagokonventionen.
År 2050 ska EU vara en koldioxidneutral ekonomi. Våra energisystem ska
vara högeffektiva och helt baserade på förnybar energi. Därför måste den
gemensamma europeiska marknaden med fri rörlighet av förnybar energi
nu bli verklighet. Som ett mellansteg bör EU ha minskat utsläppen av
växthusgaser med 55 procent år 2030 jämfört med 1990 års nivåer.
Vi vill se större investeringar i smart rörlighet och gränsöverskridande och
hållbara infrastrukturprojekt, inklusive transeuropeiska nätverk, i synnerhet
för järnvägen. På så vis kan vi resa smidigt från ett hörn till ett annat inom
EU och på ett effektivt sätt koppla samman unionens medborgare.
Höghastighetståg ska koppla samman alla Europas metropoler, statliga
monopol på järnvägsmarknaden ska öppnas upp och rakare flygrutter över
det europeiska flygrummet ska säkerställas för ett mer hållbart resande. Vi
stöder innovation och välkomnar utvecklingen mot nollutsläppsfordon på
våra vägar och utfasningen av fossila bränslen i alla transportmedel, med
de ökade investeringar som krävs för att installera tillhörande infrastruktur.
EU ska bli först med att möjliggöra självkörande fordon på vägarna och
innovativa lösningar för den sista etappen av leveranser. Vi behöver mer
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investeringar i inlandstransporter på vatten och järnväg samt tillhörande
kombiterminaler.
EU:s sammanhållningspolitik kan utgöra ett viktigt verktyg för att stimulera
hållbar ekonomisk tillväxt, minska regionala klyftor och för att föra EU
närmare dess medborgare. Vi står för en resultatorienterad, effektiv och
tematiskt fokuserad sammanhållningspolitik som tillgodoser medborgarnas
verkliga behov och stimulerar hållbar ekonomisk tillväxt och en
innovationsdriven
ekonomi
i
alla
EU-regioner.
EU:s
sammanhållningsfonder ska inte ge stöd för program eller projekt som
motverkar Parisavtalet eller EU:s klimat- och energipolitik. Vi är alla
beroende av naturen för mat, luft och vatten. Naturen ser inga gränser, och
därför är det bara logiskt att vi arbetar för att skydda naturen och miljön
tillsammans. EU måste arbeta för ett Parisavtal om biologisk mångfald och
fastställa ett ekonomiskt värde på naturkapital och ekosystemtjänster.
Vi vill också göra EU-åtgärderna så effektiva som möjligt. Därför ska
sammanhållningspolitiken länkas till den europeiska planeringsterminen
och stöda genomförandet av strukturreformer.
Möjligheter och innovation genom små och medelstora företag och
frihandel
Europeiska unionen måste fortsätta sätta globala standarder inom
internationell handel och främja fri och regelbaserad handel som en central
nyckel till välstånd. I mötet med tilltagande protektionistiska tendenser och
växande asiatiska ekonomier måste EU lösa sina interna utmaningar och
ta vara på den möjlighet som bjuds. Vi liberaler invänder resolut mot den
växande skepticismen gentemot ekonomiska framsteg och den ökande
misstron på multilateralism. Moderna och progressiva frihandelsavtal är
viktiga för att stimulera tillväxt och jobbskapande, och är det enda sättet för
oss att säkra att europeiska sociala och ekonomiska standarder och
produktionsstandarder gäller. Kommunikationen kring frihandelsavtal
måste förbättras med större transparens i alla skeden i
förhandlingsprocessen. Innehållet måste förklaras i tydliga ordalag för
allmänheten.
Vi stöder EU-kommissionens arbete för att förhandla fram fler handelsavtal,
och uppmanar förhandlarna att skydda mänsklig värdighet, humana
arbetsvillkor, hållbarhet och antikorruption i framtida avtal. Global handel
måste ur ett europeiskt perspektiv också vara rättvis och hållbar.
Små och medelstora företag utgör ryggraden för Europas välstånd. För att
ge dem ytterligare stöd kommer vi att fortsätta arbeta för mer jobbskapande
genom bättre åtkomst till finansiella medel, enklare regler för
investeringsfonder som vill stödja nya innovativa företag i Europa, bättre
kunskaps- och tekniköverföring från universitet och forskningsinstitut och
större möjligheter för unga entreprenörer.
Digital innovation som gynnar och förenar oss
Framtiden är digital, vilket gör frågan om hur den internationella handeln
med tjänster och data ska definieras och regleras avgörande. För att
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utnyttja den fulla potentialen hos innovativ teknologi och göra EU till den
mest attraktiva platsen för företag i den digitala ekonomin måste EU bygga
en fullt funktionell digital inre marknad. Vi ska uppmuntra konkurrens
mellan företag i den digitala världen, och vi tvekar inte att använda vår makt
för att förebygga utvecklingen av monopol och för att säkerställa
konkurrensen så att innovativa tjänster kan utvecklas.
I en era av digitalisering är internetåtkomst avgörande för att alla ska ha
lika möjligheter. I vårt liberala Europa ska inga digitala gränser finnas. Vi
avskaffade mobiltelefonernas roamingavgifter och kommer att arbeta för
att avskaffa geoblockering. Vi anser att ni ska ha friheten att nå era
nyhetssidor och underhållningstjänster vart ni än reser på vår kontinent.
Dataskyddslagstiftningen måste harmoniseras och balanseras så att EU:s
framtid som en plats för innovation kan säkerställas. Uppladdningsfilter och
infrastruktur för censur äventyrar den fria tillgången till information.
Samtidigt måste immaterialrätten säkras så att den kreativa sektorn kan få
blomstra.
Vi anser att EU ska vara först med att skapa ett solitt regelverk för olika
typer av ny teknik, som till exempel blockkedjor och artificiell intelligens,
som används i ekonomin och offentligheten. Lagstiftningen ska emellertid
fokusera på tillämpningen av denna nya teknik och inte på den
underliggande tekniken i sig självt, eftersom detta annars kunde begränsa
innovation och nya tillämpningsformer. Varje europé ska ha tillgång till en
betrodd och säker digital identitet för att kunna logga in och underteckna
dokument på ett säkert och modernt sätt. Vår ambition är att digitala
lösningar ska bli standardlösningarna för alla offentliga tjänster, så att livet
blir enklare för våra medborgare samtidigt som effektiviteten i de offentliga
tjänsterna ökar.
Att ta itu med problem kring IT-säkerhet, dataskydd och sekretess är en
självklarhet för oss – vi kan inte ha ett digitalt samhälle utan dessa
grundförutsättningar.
Ett Europa som leder på den global scenen
För att skydda Europa och våra liberala demokratier vid detta samhälleliga
vägskäl kan framtidens Europa bara byggas på en stark och
sammankopplad Europeisk union. Vi tror emellertid att EU:s externa
beslutsamhet bara kan byggas på intern styrka. Vi måste därför ordna upp
våra egna affärer så att EU kan tas på ännu större allvar på den
internationella scenen.
Vi ska upprätta en ny effektiv mekanism utanför ramverket i artikel 7 i EUfördraget i syfte att övervaka överträdelser av grundläggande rättigheter,
civila friheter och rättssäkerheten i EU-medlemsländerna på regelbunden
basis. Vi uppmanar EU-kommissionen, som beskyddare av EU-fördragen
och i enlighet med objektiva kriterier, att införa sanktioner i fall av
överträdelser och inrätta mer kraftfulla villkorsförhållanden mellan
rättssäkerhet och mottagande av EU-bidrag.
I en snabbt föränderlig geopolitisk miljö ska EU spela en viktigare global
roll, både som mjuk och hård makt, och ytterligare utveckla EU:s enorma
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ekonomiska och regelskapande makt och växande gemensamma
diplomatiska och militära förmågor.
Vi anser att medlemsstaterna och EU som helhet måste ta ett större ansvar
för sin säkerhet, och vi stöder gemensamma tillvägagångssätt i de fall det
är möjligt för att hantera de strategiska utmaningar som Europa möter i dag,
och att gradvis introducera omröstning med kvalificerad majoritet i dessa
frågor. Vi välkomnar ett större europeiskt samarbete vad gäller
försvarsutgifter och Pesco-avtalet och vi uppmanar medlemsländerna att
öka försvarsutgifterna ytterligare i områden med ömsesidiga fördelar, och i
ett större samarbete med och som komplement till NATO, som förblir
ryggraden i vårt militära samarbete och garanten för ett kollektivt försvar av
Europa. Solidaritet mellan medlemsländerna är avgörande för att vårt
gemensamma försvarsarbete ska bli trovärdigt och greppbart för
medborgarna. På lång sikt stöder vi mer sammankopplade och
driftskompatibla europeiska styrkor.
Europas medborgare måste stå i centrum för vår säkerhets- och
försvarspolitik, som måste inbegripa konkreta åtgärder med början i ett allt
tätare samarbete i kampen mot terrorism samt mer effektiva insatser för att
säkra EU:s yttre gräns. Att uppgradera Europols befogenheter och öka
samarbetet mellan underrättelsetjänster är ytterligare ett nödvändigt steg
vi måste ta. Detta måste också innefatta större kapacitet hos EUinstitutioner och medlemsstater att försvara våra ekonomier och samhällen
mot hybridaktiviteter såsom desinformationskampanjer, cyberspionage
samt it-attacker och it-relaterad brottslighet. Detta inkluderar även sådana
aktiviteter som syftar till att underminera våra demokratier och val liksom
kampen mot klimatförändringen – vårt tids största säkerhetshot.
Vi anser att EU måste fortsätta spela en ledande roll i
utvecklingssamarbetet för att säkerställa en hållbar utveckling och främja
demokrati, mänskliga rättigheter, fred och frihet i världen. För att våra
resurser ska användas på bästa möjliga sätt eftersträvar vi större fokus på
kvaliteten i utvecklingsprojekt och -program, och bättre samordning inom
och mellan EU och dess medlemsländer. På så vis kan vi främja både
Europas säkerhetsintressen och våra humanitära värderingar.
Vi beklagar brexit och uppmanar EU och Storbritannien att vidta alla
tänkbara åtgärder för att undvika ett utträde utan avtal, vilket skulle ha
negativa konsekvenser för alla inblandade, i synnerhet Irland. Vi hoppas
att ett positivt och nära partnerskap och ett löpande samarbete kommer att
upprätthållas mellan EU och Storbritannien om landet träder ut ur EU. Om
Storbritannien beslutar sig för att ändra sitt beslut att lämna EU kommer vi
att välkomna detta och arbeta hårt för att skapa en förnyad och stabil
relation.
Belfastavtalet måste upprätthållas i sin helhet, inklusive nordirländska
medborgares rätt till EU-medlemskap om de så önskar, och vi vill att en
fungerande och verkställbar garanti som säkerställer att ingen hård gräns
upprättas på Irland ska ingå i utträdesavtalet.
Vi stöder ett större strategiskt engagemang från EU i dess grannskap, och
det framtida utvidgningsperspektivet för länderna på västra Balkan och
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dess gemensamma europeiska grannskap, när dessa länder uppfyller
anslutningskriterierna. Vi uppmanar till avsevärda investeringar från EU i
infrastrukturen i dessa strategiskt viktiga länder. Det ligger i vårt vitala
intresse att främja utvecklingen och anslutningsprocessen för att bidra till
att stabilisera regionen.
Vi vill se den gemensamma Europeiska unionen som en stark aktör på den
internationella scenen. Därför måste Europa tala med en röst. Vi liberaler
förespråkar en förstärkning av Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och
Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik.
Vi vill se EU ta initiativet för att reformera FN-stadgan, leda reformarbetet i
Världshandelsorganisationen och förstärka multilaterala institutioner och
avtal mot nationalistiska och unilaterala krafter. Vi stöder etablerandet av
ett europeiskt säte i FN:s säkerhetsråd och andra organisationer, och
upprättandet av dialog med demokratiska grannländer, demokratier i andra
delar av världen och växande makter såsom Kina, Indien och Brasilien,
samtidigt som vi tillämpar en nolltoleranspolicy när grundläggande
principer för demokratiska processer, rättsstater och mänskliga rättigheter
inte respekteras.
Vi fördömer Rysslands fortsatta annektering av Krim och aggressioner i
östra Ukraina i strid med internationell lag. Vi uppmanar EU att ge ett större
stöd till den demokratiskt valda ukrainska administrationen och att
upprätthålla de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Vi uppmanar
Ryssland och Ukraina att fullgöra sina åtaganden i enlighet med
Minskavtalet. Vi vill upprätthålla och stärka internationella nedrustningsoch ickespridningsavtal och uppmanar Ryssland och USA att bibehålla
sina åtaganden under INF-fördraget. Vi stöder fortsättningen av
kärnvapenavtalet med Iran. Vi kommer att fortsätta stödja all frihandel som
sker i enlighet med framförhandlade avtal, inklusive med europeiska
företag som följande deras aktiviteter under JCPOA-ramverket är
placerade i Iran.
Ett ansvarstagande Europa som fungerar bättre för dig
Vi anser att beslut ska fattas på den mest lämpliga lokala, regionala ,
nationella eller europeiska nivå som ger bäst och mest direkt utfall för dig.
Vi stöder initiativ som utvärderar och omförhandlar uppdelningen av
kompetenser mellan EU och dess medlemsstater, med ett starkt fokus på
förenkling och subsidiaritet. Morgondagens union måste bygga på
decentralisering och mångfald, inte på tung byråkrati och överreglering.
Vi kommer att fortsätta arbetet att skapa transparens och effektivitet i EU:s
institutioner. Vi anser att Europaparlamentet bara ska ha ett säte i Bryssel
och att ökade insatser behövs för att förstärka Europeiska unionens
demokratiska natur. Vi vill att Europaparlamentet ska få en stärkt roll i
beslutsprocesserna genom rätten att initiera lagstiftning, och vi vill se en
större transparens i förhandlingarna och omröstningarna i Europeiska rådet
och Europeiska unionens råd. En öppnare, mer legitim och mer
demokratisk Europeisk union, närmare sina medborgare, kan bara leda till
gott.

Resolution:
Frihet, möjligheter och
välstånd: En liberal
vision för Europas
framtid

År och kongress:
Madrid, Spanien 2018

Kategori:
Manifest

Sida:
10

Varje euro räknas: kloka investeringar
Vi måste säkerställa att europeiska pengar spenderas på ett så effektivt
sätt som möjligt. Varje euro som kommer från EU-budgeten måste
hanteras med omsorg och ansvar av EU-institutionerna och
medlemsstaternas myndigheter. Det är viktigt att europeiska ekonomiska
medel hanteras på ett mer effektivt och transparent sätt för att säkerställa
att EU-budgeten tillgodoser medborgarnas behov och skapar europeiskt
mervärde. Innan vi liberaler ställer frågan ”hur mycket” vill vi ha svar på
frågorna ”till vad” och ”varför”.
Vi ska främja investeringar i innovation och forskning, teknisk omställning,
säkerhet,
miljö
och
kampen
mot
klimatförändringen
samt
ungdomsarbetslöshet som nyckelprioriteringar som ska återspeglas i EUbudgeten. EU:s budget ska inte ge stöd för program eller projekt som
motverkar EU:s klimat- och energipolitik. Vi strävar efter att ändra
systematiken i EU:s utgifter. Utöver dagens utgiftstyper som i hög grader
bygger på subventioner kan finansiella instrument som lån och garantier
användas i större utsträckning för att mobilisera privat kapital och skapa
incitament för innovation genom att de länkas till en tydlig agenda för
ekonomiska och strukturella reformer.
För att säkerställa långsiktig stabilitet ska vi utnyttja de goda tiderna till
reformer och förbereda vårt ekonomiska system för framtida utmaningar.
EU måste fortsätta rekonstruktionen av den ekonomiska och monetära
unionen (EMU) och ta lärdom av tidigare misstag. I denna process vill vi
prata både om stabilitet och solidaritet, och uppmärksamma det som
politiskt och ekonomiskt genomförbart på nationell nivå. Vi tror på
kombinationen av varje medlemsstats ansvar för den egna politiken och en
struktur som främjar finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt.
Vi kommer att arbeta för bättre kontrollmekanismer och fler automatiska
sanktioner för länder som bryter mot stabilitets- och tillväxtpakten. Vi
kommer att arbeta för en snabb implementering av en bankunion i
euroområdet, för att öka ansvaret för ägarna och bankernas fordringsägare
snarare än för skattebetalarna eller konkurrenterna när en bank går i
konkurs, och för att reformera den europeiska stabilitetsmekanismen till en
verklig europeisk monetär fond som bygger på strikta villkor och
säkerställer ansvarsfördelningen och principen om att undvika moralisk risk.
Vår ambition är att i grunden reformera och ompröva
jordbrukssubventionerna eftersom en reform av den gemensamma
jordbrukspolitiken kommer att vara ett nödvändigt steg för att nå
hållbarhetsmålen och en större transparens och jämlikhet i utbetalningarna
av subventioner. Vi vill ha en obyråkratisk, smidig, transparent och modern
gemensam jordbrukspolitik som skapar incitament för innovation,
entreprenörskap, generationsskifte och hållbarhet i jordbrukssektorn.
Denna ska också möta utmaningar kring antibiotikaresistens och
livsmedelssäkerhet
och
främja
alternativa
och
miljövänliga
jordbruksmetoder. Vi vill inte se en åternationalisering av jordbrukspolitiken.
För ofta har EU-debatten underminerats av myter och desinformation. Vi
delar ett ansvar i att främja en ärlig debatt om Europas framtid, och bättre
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marknadsföra EU-samarbetets och -politikens positiva effekter på våra
medborgares liv.
Bygga ett mer liberalt Europa
För att bygga detta liberala Europa ber ALDE Party och våra
medlemspartier om din röst så att liberalerna kan bli ännu starkare i
Europaparlamentet under de kommande fem åren.
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Vi vill ha ett Europa som är fritt, rättvist, dynamiskt och öppet.
Vi vill ha ett Europa som skyddar rättsprincipen.
Vi vill ha ett Europa som förnyar sitt löfte om ett starkt socialt kontrakt för
en konkurrenskraftig ekonomi.
Vi vill ha ett Europa som omfamnar den tekniska och digitala utvecklingens
möjligheter, innovation och allt som världens största forskningsprogram
kan ge.
Vi vill ha ett Europa som skyddar sina medborgare mot hot som
klimatförändring, terrorism, cyberkonflikter och organiserad brottslighet.
Vi vill ha ett Europa som skyddar företag och entreprenörskap.
Vi vill ha ett Europa med öppna marknader och fri handel.
Vi vill ha ett Europa som söker ekonomisk innovation för att kunna leda
världskonkurrensen.
Vi vill ha ett Europa där du kan lyckas.
Ett mer liberalt Europa.
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