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Svoboda, priložnost, blaginja: Liberalna vizija 
za prihodnost Evrope 

Maja 2019 bomo evropski državljani postavljeni pred temeljno odločitev. 

Vabljeni bomo, da se odločimo, v kakšni Evropi želimo živeti. Izbira, s 

katero se bomo soočili na prihajajočih evropskih volitvah, se glasi: želimo 

posodobljeno Evropsko Unijo blaginje in stabilnosti, v kateri se bo razvijala 

individualna svoboda ali pa se želimo vrnitvi v čas nacionalizma in 

rastočega avtoritarizma? 

 

Liberalna vizija je zgrajena okoli svobodne, demokratične, podjetniške, 

uspešne, trajnostne in združene Evrope, ki je odprta svetu. Evrope 

zasidrane v štirih svoboščinah, v svobodi gibanja ljudi, blaga, storitev in 

kapitala. Evropa, kjer človekove pravice, pravila pravne države in 

demokracije enako veljajo za vse ljudi. Liberalci verjamemo vate, 

posameznika. Verjamemo v tvoj talent, tvoj podjetniški potencial, moralno 

držo ter pravico do sprejemanja lastnih odločitev v življenju. 

 

V Evropski uniji živi več kot 500 milijonov državljanov in vsi smo otroci 

evropske zgodovine. Že stoletja, tudi v času razcveta evropske civilizacije, 

je pogosto prihajalo do vojn, delitev in popolne represije. Celina je bila še v 

20. stoletju, v času ko so odraščali naši starši in stari starši, razdeljena z 

zidovi in jarki. V preteklih desetletjih pa smo začeli podirati ovire, ki so nas 

delile. 

 

Mi Evropejci smo se naučili sodelovati, se skupaj odločati in skupaj 

oblikovati svojo lastno prihodnost. Mi Evropejci smo se medsebojno 

sporazumeli, razvili skupne institucije za demokracijo in pravičnost in 

odgovorni smo za to, da te institucije varujemo. 

 

Mi Evropejci, smo na svojem kontinentu dosegli mir in blaginjo. To je 

izjemen dosežek, ki ga ne bi smeli smatrati za samoumevnega. Evropska 

unija je pozitiven ideal za mnoge druge dele sveta; primer, ki bi mu mnogi 

sledijo. 
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Evropske vrednote so liberalne vrednote 

 

Zgodovina nas uči, da sta dostojanstvo in svoboda vsakega posameznika 

gradnika miru, blaginje in napredka. S pomočjo močnih liberalnih institucij, 

pravne države in neodvisnega sodstva, smo liberalci predani varovanju ter 

spodbujanju človekovih in državljanskih pravic. Ko se soočamo s pretirano 

zlorabo politične ali gospodarske moči, liberalci, ne glede na izvor, 

prepričanje, spol ali spolno usmerjenost, zagovarjamo neodtujljivo pravico 

do samoodločanja. Želimo si Evrope, ki je ponosna na svojo raznolikost in 

deluje v korist svojih manjšin. Jezikovna raznolikost je moč Evrope. S 

podpiranjem konkurenčnosti, poštene in odprte trgovine, mi liberalci 

verjamemo, da je napredek za vsakogar in hkrati tudi podporo ranljivim, 

mogoče doseči le z delovanjem tržnih gospodarstev. Liberalci verjamemo, 

da je naša moč v naši raznolikosti.  

 

Razumna razprava, odgovorno ravnanje, spoštovanje dokazov in strpnost 

do različnih mnenj, ohranjajo javno življenje odprtih družb. Želimo si enakih 

in poštenih priložnosti za vse. Prihodnjim generacijam si želimo zapustiti 

čist in zdrav planet. S pomočjo izobraževanja, kot državljanske pravice, 

krepimo moč vsakogar. Vsak človek bi moral živeti življenje, ki ga je vredno 

živeti. 

 

Nasilje na podlagi spola in spolno nadlegovanje še vedno predstavljata 

velik problem v vseh državah članicah. Boj proti nasilju nad ženskami je za 

nas prednostna naloga in zato vse države članice EU pozivamo, da 

ratificirajo Istanbulsko konvencijo. Žensko spolno in reproduktivno zdravje 

ter pravice, so človekove pravice, države članice EU pa morajo vsem 

ženskam zagotoviti dostopno, cenovno ugodno, kakovostno spolno in 

reproduktivno zdravstveno varstvo in storitve.  

 

Mi liberalci smo varuhi vseh zgoraj naštetih ključnih evropskih vrednot. 

 

V vsaki generaciji se vsakodnevno in na vseh demokratičnih volitvah 

trudimo vzdrževati to, kar smo podedovali, svoje dosežke pa še dodatno 
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razširiti. Kot liberalci se zavzemamo za spodbujanje enakosti med spoloma, 

za krepitev vloge žensk in deklet ter za uresničevanje enakih pravic in 

priložnosti v vseh družbenih panogah, vključno z udeležbo v gospodarstvu 

in odločanjem. Ker nismo zgolj otroci Evrope, temveč smo tudi starši 

evropskega jutri. Naša dolžnost je oblikovati močno in mirno celino za svoje 

otroke in vnuke, spodbujati več mladinskega državljanskega udejstvovanja 

in sodelovanja v politiki. 

 

Ta dolžnost je danes še toliko pomembnejša, saj se Evropska unija 

vsakodnevno spopada z izzivi naraščajočih proti-liberalnih sil. Avtoritarna, 

nacionalistična in populistična gibanja znotraj EU skušajo spodkopati 

odprtost, pluralizem in strpnost v osrčju evropskega projekta. Prav te proti-

liberalne sile pa EU potiskajo v kulturni spor. Naše liberalne vrednote si 

želijo popolnoma spremeniti: trdijo, da ščitijo naše svoboščine, v resnici pa 

jih omejujejo. Trdijo, da zagovarjajo varnost, a nas v resnici spravljajo v 

nevarnost. Trdijo, da so zavezani človeškemu dostojanstvu, a vendar se 

na vse tiste, ki so drugačni, odzovejo s sovraštvom in neodobravanjem. 

Družbo hočejo zamrzniti, ne osvoboditi. Če živimo v odprti in demokratični 

družbi, mora tako večina obravnavati manjšino spoštljivo, kot manjšina 

večino. 

 

Danes se soočamo z zahtevnimi izzivi: podnebnimi spremembami, 

degradacijo okolja, onesnaženjem s plastiko in nujno potrebo po prehodu 

na čistejšo uporabo energije; terorizmom, čezmejnim kriminalom in 

trgovino z ljudmi, brezposelnostjo mladih; slabo urejenimi migracijskimi 

tokovi in izzivi integracije; potencialnimi trgovinskimi vojnami in 

protekcionizmom; Brexitom; stalnimi neravnovesji znotraj evrskega 

območja; omejevanjem sodne neodvisnosti in svobodo tiska v nekaterih 

državah; hitro starajočim se prebivalstvom; revolucionarnimi učinki 

tehnologije, zlasti umetne inteligence in vprašljivega ravnanja z osebnimi 

podatki; nepoštenimi trgovinskimi praksami in izzivi, ki jih prinaša 

konkurenca drugih rastočih gospodarstev, kot je Kitajska, kjer zavračajo 

načela tržnega gospodarstva in se ne držijo liberalnih pravil v svetovni 

trgovini; padanjem podpore čezatlantskemu sporazumu v Beli hiši; 
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agresivno Rusijo, ki spodkopava evropsko varnost in večstranski svetovni 

red; in vsestranskim težnjam k osredotočanju na kratkoročna vprašanja in 

ne na dolgoročne rešitve. 

 

Ko se svet spreminja, mora biti Evropska unija v vodilnem položaju. 

Nepripravljenost institucij in držav članic ter njihova nezmožnost za 

doseganje kompromisov o reformi za obnovo EU, slabi našo kolektivno 

sposobnost ter zmožnost odziva na tovrstne izzive. Prevečkrat se soočamo 

z uporom in vztrajnostjo tistih, ki se želijo držati statusa quo. Liberalci si 

želimo, da bi bila Evropa močna, da bi bila pripravljena in sposobna 

ukrepati in bi stala na čelu globalnega razvoja. 

 

Evropske volitve v letu 2019 se nanašajo na dušo Evrope in našo obljubo 

naslednji generaciji Evropejcev. Zgodbe o uspehu, kot je na primer 

program Erasmus, so bile za veliko število Evropejcev neprecenljive. 

Liberalci smo bili vedno progresivni reformatorji. Naša gospodarstva 

morajo postati bolj konkurenčna, naše demokratične institucije bolj odzivne, 

naše upravljanje migracij bolj koherentno, naša sposobnost ukrepanja na 

svetovni ravni mora biti močnejša in naš skupni odziv na podnebne 

spremembe ter čezmejni kriminal učinkovitejši. Predvsem pa si naši otroci 

zaslužijo boljše priložnosti za prihodnost. Evropsko unijo si želimo voditi 

naprej in jo prilagoditi spreminjajočim se razmeram 21. stoletja. 

 

Za združeno Evropo, pripravljeno za prihodnost 

 

Ustvariti moramo Evropsko unijo, ki se lahko prilagodi trenutnim in 

prihajajočim izzivom v vedno bolj globaliziranem svetu. Le z resničnimi 

reformami institucij in politike, lahko postanemo sposoben in vodilen igralec 

na svetovnem prizorišču. 

 

Za ustvarjanje rasti in novih delovnih mest, lahko liberalci in demokrati 

izkoristimo globalizacijo in druge svetovne trende. Kot združena Evropa 

lahko izkoristimo spremembe in premagamo izzive globalizacije. 
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Prekvalifikacija in odpiranje novih gospodarskih priložnosti, bo zagotovilo, 

da bodo prav vsi lahko želi prednosti globalizacije. 

 

Protekcionizem ogroža vsa načela, ki jih zagovarjamo liberalci. 

Spodkopava vladavino prava, izkrivlja gospodarsko dejavnost, siromaši 

narode in najrevnejšim narodom zapira vrata najbogatejših trgov. Naša 

dolžnost, kot liberalcev je, da skupaj z zavezniki iz drugih političnih skupin 

podpiramo in branimo prednosti svobodne in poštene trgovine. Vedno 

bomo ostali neposredni v obrambi odprte, na zakonih in pravilih osnovane 

in proste trgovine, ki jo podpira močna Svetovna trgovinska organizacija. 

Da bi zagotovili, da bodo lahko vsi Evropejci izkoristili prednosti 

globalizacije, bodo morale države članice graditi trajnostne sisteme 

socialnega varstva in vključujoče družbe, ki podpirajo tehnološki napredek 

in odstranjujejo ovire za vstop na trg dela. 

 

Želimo okrepiti infrastrukturo, vlagati v izobraževanje in vzpostaviti pravni 

okvir za digitalno Evropo, ki bo na koncu izboljšala življenje vseh 

Evropejcev. To vključuje popolnoma integriran trg digitalnih storitev. Pravilo 

skupnega evropskega prava bomo prenesli na vprašanja migracij in azila. 

Želimo si poenostaviti birokracijo in obnoviti družbeno pogodbo za poštene 

priložnosti za vsakogar v Evropi, da bo vsakdo lahko sodeloval v močnih, 

uspešnih in inovativnih gospodarstvih.  

 

Želimo si, da bi bila Evropa svetu za vzor, da bi pokazala, kako evropska 

identiteta naših državljanov bogati našo nacionalno in lokalno identiteto. 

 

Imamo srečo, da živimo v Evropi, ki je omejena s tako malo fizičnimi mejami, 

kjer imajo lahko ljudje, blago, storitve in kapital prost pretok. To je Evropi 

prineslo ogromno gospodarsko, socialno in kulturno rast. Dejstvo, da za 

ljudi, ki iščejo delovna mesta, priložnosti ter boljše življenjske razmere za 

svoje družine ali pa si želijo pobegniti pred zatiranjem, nasilnimi konflikti ali 

vojno, EU zdaj predstavlja eno izmed najbolj privlačnih področij sveta, ne 

bi smelo bilo presenečenje. 
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Sistem EU za azil in migracije v danem stanju ni več primeren za namen. 

Potrebujemo nov skupen evropski odziv, ki temelji na dolgoročni viziji. 

 

Liberalci močno nasprotujejo vsem oblikam rasizma, delitvi družb in 

sovraštvu proti ljudem. Vsako obliko nasilja nad ljudmi, iz teh razlogov, je 

treba preganjati. 

 

Liberalci si bomo prizadevali zagotoviti, da bodo vsi tisti, ki bežijo pred 

grozotami vojn ali bolečino politične represije, našli zaščito. Poudarjamo 

svojo zavezo Ženevski konvenciji o beguncih in pravico do iskanja azila. 

 

Naša politika bi morala poskrbeti, da begunci in prosilci za azil, z 

vkrcavanjem na nevarne čolne in pasti kriminalne mafije, ne bi po 

nepotrebnem tvegali življenj. Cilj EU bi moral biti zagotavljanje zaščite v 

regiji, iz katere prihajajo prosilci za azil.  

 

V ta namen bi EU morala skleniti migracijske sporazume z varnimi 

državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Ti sporazumi so sestavljeni iz treh 

elementov. Prvič, EU se zavezuje, da bo finančno podprla varne države pri 

sprejemanju beguncev. Drugič, EU si bo prizadevala za lajšanje selitve 

beguncev na varen, human in praven način. Tretjič, EU bi morala tistim 

migrantom, ki jim je bil po ustreznem sodnem postopku izdan odlok o vrnitvi, 

kar se da hitro, zagotoviti vrnitev v eno izmed varnih držav. Prizadevali si 

bomo ohraniti sodelovanje z varnimi državami, zlasti s povezovanjem 

finančne podpore z njihovo pripravljenostjo za lažje izvajanje tovrstnih 

varnih vrnitev.  

 

Za tiste, ki imajo pravico do azila v EU, bi moral obstajati human in učinkovit 

Skupni evropski azilni sistem, sistem z dostojnim sprejemom, delitvijo 

odgovornosti in učinkovitimi postopki v skladu s standardi EU o temeljnih 

pravicah. 

 

Evropska mejna in obalna straža bi morali postati učinkoviti mejni straži EU, 

ki bi v skladu z zakonodajo EU zagotovili skladen nadzor nad zunanjimi 
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mejami. EU bi morala še naprej zagotavljati sredstva in pomoč regijam, iz 

katerih prihajajo prosilci za azil in se tudi na tak način boriti proti vzrokom 

migracije. Da bi stabilizirali regije izvora, spodbujali dobro upravljanje, 

odprto družbo in priložnosti za dobro življenje, si želimo uskladiti razvojno 

politiko med EU in državami članicami.  

Poleg tega se liberalci zavezujemo, da bodo za tiste, ki iščejo delovna 

mesta, izobraževanje ali želijo vlagati v naše gospodarstvo, vzpostavili več 

pravnih poti do Evrope. Če se želimo soočiti s prihajajočimi demografskimi 

izzivi, se ne smemo izolirati in postati evropska utrdba. Želimo razširiti tudi 

obseg modre karte EU, ki bi delovala kot delovno dovoljenje po vsej EU in 

temeljila na objektivnih merilih. 

 

Vendar pa bi države članice na podlagi svojih demografskih in delovnih 

pogojev lahko odločale o številu, pogojih, spretnostih in kvalifikacijah teh 

migrantov. Ko bi dovoljenje poteklo, se bi morali vrniti v svoje države izvora. 

 

Prosti pretok ljudi znotraj EU je ključnega pomena za neprekinjeno 

evropsko integracijo in blaginjo, zato nasprotujemo vsakršnemu 

ponovnemu vzpostavljanju stalnega nadzora na notranjih mejah med 

državami članicami schengenskega območja. 

 

Poleg tega novega skupnega pristopa k migraciji, potrebujemo tudi skupno 

zavezanost k integraciji. Ni politike, ki bi odgovarjala vsem, a vsekakor bi 

morali zagotoviti širitev najboljših praks po vsej celini in s tem omogočiti ter 

razviti zmožnost učinkovitejšega vključevanja priseljencev v nove 

skupnosti, hkrati pa se skušali izogniti napetostim. 

 

Evropa inovacij in priložnosti za vse 

 

V času, ko ljudje vedno pogosteje spreminjajo delovna mesta in kariere, 

moramo z vlaganjem v raziskave in inovacije, okrepiti znanja ekonomije ter 

našo delovno silo opremiti z ustreznimi veščinami za 21. stoletje, pri tem 

pa premostiti generacijsko vrzel v digitalnem znanju.  
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Zato spodbujamo izobraževanje, ki se osredotoča na kritično mišljenje, 

podjetniško in mehko znanje, fleksibilnost ter sistemsko in 

interdisciplinarno razmišljanje, ki ustreza dejanskim potrebam trga dela. 

Menimo, da je izobraževanje vseživljenjsko učenje, ki se začne v zgodnjem 

otroštvu, zato si želimo več vlaganj v izobraževanje in poklicno 

usposabljanje, več pripravništva in širšega sodelovanja v projektih 

Erasmus ter strateškega vlaganja v digitalno infrastrukturo in programe, ki 

so namenjeni ustvarjanju pametnejše delovne sile za prihodnost. 

 

Naložbe v raziskave in inovacije so naložbe za prihodnost Evrope. 

Doseganje cilja 3% EU BDP, vloženega v raziskave in razvoj do leta 2020, 

je ključnega pomena za povečanje naše konkurenčnosti, produktivnosti in 

trajnostnega ustvarjanja delovnih mest. Želimo, da bi se kvalifikacije, 

pridobljene v eni državi članici, v celoti priznavale tudi v drugi, vključno s 

podpiranjem skupnih pobud. Želimo spodbuditi mobilnost delovne sile med 

državami članicami in regijami, ki bi pomagala v boju proti brezposelnosti 

in hkrati pripomogla zapolniti pomanjkanje delovne sile, kar bi povečalo 

konkurenčnost EU in zmanjšalo neusklajenost med spretnostmi in 

delovnimi mesti. Da bi povečali rast malih in srednje velikih podjetij (MSP), 

zlasti mikro podjetij, si želimo videti več podpore domačim znanstvenim 

raziskavam v državah članicah, želeli bi si poenostaviti postopek prijave in 

zmanjšati čas dodelitve sredstev za projekte raziskav in inovacij, ki jih 

financira EU. 

 

Evropa mora storiti še več, da bi ženske vključila na trg dela, da bi lahko 

izkoristila njihov poln gospodarski potencial. Za nadaljnji napredek je 

potrebna nadaljnja ocena učinkovitosti obstoječih javnih politik in praks na 

delovnem mestu. Evropske države lahko le z odločnostjo in stalnim 

poudarkom zagotovijo, da bodo moški in ženske enakopravno prispevali h 

gospodarstvu in družbi. 

 

Da bi ohranili svoj način življenja in svojim otrokom zapustili zdrav planet, 

mora biti EU vodilna sila pri obravnavanju podnebnih sprememb, zdravja 

oceanov in trajnostne rasti. Prehod na krožno gospodarstvo z viri ima 
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ogromen potencial za spodbujanje delovnih mest, rasti in konkurenčnosti. 

Pariški sporazum in cilj dekarbonizacije, pomagata preprečiti drage zapore 

za naložbe z visokimi emisijami ogljika. Ker potrebujemo stabilen okvir za 

trajnostne naložbe in financiranje, je vloga zasebnih akterjev ključna. 

 

Verjamemo, da je večje mednarodno sodelovanje na področju podnebja in 

okolja ključnega pomena za doseganje ciljev Pariškega sporazuma in ciljev 

trajnostnega razvoja [2030 Agenda] ter da mora EU prevzeti globalno, 

vodilno vlogo pri določanju globalno ambicioznih ciljev. Da bi dosegli te cilje, 

moramo zaključiti Energetsko unijo in si prizadevati za spodbujanje 

raziskav in razvoja tehnologij z nizkimi emisijami, infrastrukture, 

proizvodnje čiste energije, energetske učinkovitosti ter zmanjšanja emisij v 

industriji in prometu, vključno z letalstvom in ladijskim prometom. Okrepiti 

moramo sistem trgovanja z emisijami EU (EU ETS), ki predstavlja ključni 

instrument za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. S posodobitvijo 

Čikaške konvencije, želimo narediti konec zastarelim oprostitvam plačila 

davka na goriva za mednarodno letalstvo. 

 

Do leta 2050 bo EU ekonomija, ki bo ogljično nevtralna. Njen energetski 

sistem bo zelo učinkovit in bo v celoti temeljil na obnovljivi energiji. Zato je 

treba zdaj dokončati enotni evropski energetski trg s prostim pretokom 

obnovljive energije. EU bi, kot vmesni korak, morala do leta 2030 zmanjšati 

emisije toplogrednih plinov za 55%, v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 

 

Želeli bi si videti večje naložbe v pametno mobilnost, čezmejne in trajnostne 

infrastrukturne projekte, vključno s čezevropskimi omrežji, zlasti za 

železnice. To bi nam omogočalo nemoteno potovanje iz kateregakoli 

evropskega kota do drugega in bi učinkovito povezovalo ljudi v naši Uniji. 

Hitri vlaki bi morali povezovati vse evropske metropole, državni monopoli 

na železniškem trgu bi se morali odpreti, za trajnostna potovanja, pa bi bilo 

v evropskem zračnem prostoru potrebno zagotoviti bolj usmerjene letalske 

proge. Podpiramo inovacije, spodbujamo poteze za vozila ničelnih emisij 

na svojih cestah in pozdravljamo dekarbonizacijo vseh načinov prevoza, 

pri čemer bi bila potrebna večja naložba za namestitev povezane 
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infrastrukture. EU bi morala biti prva, ki bi na svojih cestah omogočila 

vožnjo samovezečim vozilom. Potrebujemo več naložb v celinske plovne 

poti, železniška in intermodalna vozlišča. 

 

Kohezijska politika EU je lahko pomembno orodje za spodbujanje 

trajnostne gospodarske rasti, zmanjševanja regionalnih razlik in 

približevanja EU državljanom. Prizadevamo si za k rezultatom usmerjeno, 

učinkovito in tematsko osredotočeno kohezijsko politiko, ki sledi resničnim 

potrebam državljanov in ki spodbuja trajnostno gospodarsko rast in 

inovativno gospodarstvo v vseh regijah EU. Kohezijski skladi EU ne bodo 

podpirali programov ali projektov, ki nasprotujejo pariškemu sporazumu ali 

ciljem EU glede podnebja in energije. Vsi smo odvisni od narave, ki nam 

nudi hrano, zrak in vodo. Narava ne pozna meja; zato je smiselno, da 

skupaj delamo na varovanju narave in okolja. EU mora biti gonilna sila 

mednarodnega pariškega sporazuma o biotski raznovrstnosti in 

vzpostavljanju gospodarske vrednosti za naraven kapital in ekosistemske 

storitve. 

 

Prav tako si želimo, da bi bili ukrepi EU čim bolj učinkoviti. Kohezijska 

politika bi zato morala biti povezana z evropskim semestrom in podpreti 

izvajanje strukturnih reform. 

 

Priložnosti in inovacije preko malih in srednje velikih podjetij ter 

proste trgovine 

  

Evropska unija mora še naprej določati svetovne standarde v mednarodni 

trgovini in spodbujati prosto trgovino in trgovino, kot bistven vir blaginje. Ob 

soočanju z nastajajočimi trendi protekcionizma in širjenjem azijskih 

gospodarstev, mora EU premagati notranje izzive in izkoristiti priložnost. 

Liberalci samozavestno nasprotujemo naraščajočemu skepticizmu, ki se 

dotika ekonomskega napredka ter povečevanju nezaupanja v 

multilateralizem. Sodobni in progresivni sporazumi o prosti trgovini so 

pomembni za spodbujanje rasti in delovnih mest ter edini način, da se 

zagotovi, da bo evropski način zagotavljanja socialnih, gospodarskih in 
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proizvodnih standardov prevladal. Da bi se omogočila večja preglednost v 

vseh fazah pogajalskega procesa, je potrebno izboljšati komunikacijo o 

sporazumih o prosti trgovini. Vsebino je treba javnosti razložiti v jasnem 

jeziku. 

 

Podpiramo prizadevanja Evropske komisije za pogajanja o več trgovinskih 

poslih, prav tako podpiramo pozive pogajalcev, naj v prihodnjih sporazumih 

ohranijo človekovo dostojanstvo, humane delovne pogoje, trajnost in boj 

proti korupciji. Tudi globalna trgovina mora biti z evropskega vidika 

pravična in trajnostna.  

 

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica blaginje v Evropi. Da bi jih še 

naprej podpirali, bomo še naprej lajšali ustvarjanje delovnih mest, z lažjim 

dostopom do finančnih sredstev, enostavnejšimi pravili za investicijske 

sklade ter nudili podporo novim, inovativnim podjetjem v Evropi, spodbujali 

znanje in prenos tehnologije z univerz in raziskovalnih inštitutov ter boljšimi 

možnostmi za mlade podjetnike. 

 

Digitalne inovacije, ki nam koristijo in nas združujejo 

 

Prihodnost je digitalna, kar postavlja ključno vprašanje, kako je 

mednarodna trgovina storitev in podatkov opredeljena in je urejena. Da bi 

EU izkoristila ves svoj potencial inovativnih tehnologij in naredila EU 

najugodnejše mesto za podjetja v digitalnem gospodarstvu, mora zgraditi 

dobro delujoč digitalni enotni trg. Spodbujali bomo konkurenco med podjetji 

v digitalnem prostoru in pri preprečevanju razvoja monopolov ter 

zagotovitvi konkurence za razvoj inovativnih storitev, ne bomo oklevali z 

uporabo svojih pooblastil.  

 

V času digitalizacije je dostop do interneta ključen za razvoj enakih 

možnosti. V naši liberalni Evropi ne bo nikakršnih virtualnih meja. Odpravili 

smo stroške roaminga pri mobilnih telefonih in skušali bomo odpraviti tudi 

geoblocking. Verjamemo, da bi morali imeti svoboden dostop do domačih 

novic in zabavnih vsebin, ko potujete kjerkoli na našem kontinentu. Politiko 
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varstva podatkov je treba uskladiti in uravnotežiti, da bi zagotovili 

prihodnost EU, kot mestu inovacij. Filtri in cenzurna infrastrukture ogrožajo 

koncept prostega dostopa do informacij, da bi ustvarjalni sektor lahko 

uspeval, pa bi morala biti zagotovljena tudi intelektualna lastnina. 

 

Verjamemo, da bi morala biti EU prva, ki bi ustvarila trdno pravno podlago 

za nove tehnologije, kot so blockchain, umetna inteligenca in druge, ki bi 

se uporabljale v gospodarstvu in javnem življenju. Zakonodajo je potrebno 

osredotočiti na aplikacije, ki uporabljajo te nove tehnologije in ne na same 

osnovne tehnologije, saj bi to sicer omejevalo inovativnost in ustvarjanje 

novih aplikacij. Vsak Evropejec bi moral dobiti zanesljivo in varno digitalno 

identiteto, da bi se lahko v 21. stoletju varno prijavil in podpisal dokumente. 

Prizadevamo si, da bi digitalna rešitev postala  rešitev za vse javne storitve, 

da bi državljanom lajšala delo in povečala učinkovitost javne službe. 

 

Obravnavo vprašanj kibernetske varnosti, varstva podatkov in zasebnosti 

smatramo za samoumevno, saj brez teh osnovnih zahtev ni digitalne 

družbe. 

 

Evropa, ki vodi na svetovni ravni 

 

Da bi, na tem sodobnem razpotju, zaščitili Evropo in vrednote naših 

liberalnih demokracij, lahko prihodnost EU temelji le na močni in povezani 

Evropski uniji. Vendar pa verjamemo, da se zunanje odločitve EU lahko 

gradi samo na notranji moči. Da bi bila lahko EU še bolj resno sprejeta na 

mednarodni ravni, moramo urediti notranjost svojega lastnega doma.  

 

Vzpostavili bomo nov učinkovit mehanizem zunaj okvira člena 7 PEU za 

redno spremljanje kršitev temeljnih pravic, državljanskih svoboščin in 

pravne države, v državah članicah Evropske unije. Evropsko komisijo 

pozivamo, da kot varuh pogodb EU in na podlagi objektivnih meril, 

uveljavlja sankcije v primerih kršitev in ustvari trdnejšo pogojenost med 

pravno državo in prejemanjem evropskih sredstev. 
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V hitro spreminjajočem se geopolitičnem okolju, bi morala EU igrati 

pomembnejšo vlogo na svetovni ravni, tako mehko kot trdno, nadalje 

razvijati evropsko velikansko gospodarsko in pravno moč ter rastoče 

kolektivne diplomatske in vojaške zmogljivosti. 

 

Verjamemo, da morajo države članice in EU kot celota, prevzeti večjo 

odgovornost za svojo varnost, podpiramo skupen pristop EU k strateškim 

izzivom, s katerimi se Evropa sooča danes in postopno uvajanje 

kvalificiranja večinskega glasovanja. Pozdravljamo večje sodelovanje 

Evrope na področju obrambnih izdatkov in sporazuma PESCO ter 

spodbujamo države članice k nadaljnjemu povečanju obrambnega 

sodelovanja, na področjih vzajemne koristi, pri večjem sodelovanju z 

Natom in pri dopolnitvi Nata, ki ostaja hrbtenica vojaškega sodelovanja in 

porok kolektivne obrambe Evrope. Solidarnost med državami članicami je 

bistvena za to, da naša skupna obrambna prizadevanja postanejo 

verodostojna in oprijemljiva za državljane. Dolgoročno podpiramo bolj 

prepletene in med seboj sodelujoče evropske sile. 

 

Evropski državljani morajo biti v središču naše varnostne in obrambne 

politike, ki mora vključevati konkretne ukrepe, ki se začnejo z vse tesnejšim 

sodelovanjem v boju proti terorizmu, kot tudi z učinkovitejšimi prizadevanji 

za zagotovitev zunanje meje EU. Pri nadgradnji pooblastil Europola in vse 

večjem sodelovanju pri izmenjavi obveščevalnih podatkov, moramo 

sprejeti naslednje korake. Za zaščito naših gospodarstev in družb pred 

hibridnimi dejavnostmi, kot so kampanje dezinformacij, kibernetsko 

vohunjenje, kibernetski napadi in kriminal, mora vključevati večje 

zmogljivosti v institucijah EU in državah članicah. Zgoraj naštete vključujejo 

tudi tiste, ki so namenjene spodkopavanju naših demokracij in volitev ter 

boju proti podnebnim spremembam, eni največjih varnostnih groženj 

našega časa. 

 

Menimo, da mora EU še naprej igrati svojo vodilno vlogo v razvojnem 

sodelovanju, da bi zagotovila trajnostni razvoj in spodbujala demokracijo, 

človekove pravice, mir in varnost v svetu. Da bi naša sredstva uporabljali 
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na najboljši možni način, si prizadevamo osredotočati na kakovost 

razvojnih projektov in programov ter boljšo usklajenost znotraj EU ter EU 

in njenih držav članic. Varnostne interese Evrope in naše humanitarne 

vrednote. 

 

Obžalujemo Brexit in pozivamo EU in Veliko Britanijo, naj si čim bolj 

prizadevata, da bi se izognili scenariju brez dogovora, ki bi imel negativne 

posledice za vse vpletene, zlasti pa za Irsko. Upamo, da se bo med EU in 

Združenim kraljestvom, če le-to ne bo več država članica EU, ohranilo 

pozitivno in tesno partnerstvo ter tekoče sodelovanje. Če se Združeno 

kraljestvo odloči, da bo svoje odločitve preklicalo in da EU ne bo zapustilo, 

bomo to odločitev sprejeli in si prizadevali za ponovno vzpostavitev 

osveženega in stabilnega odnosa. 

 

Belfastski sporazum je treba v celoti upoštevati, vključno s pravicami 

državljanov Severne Irske do državljanstva EU, če si le-tega želijo, želimo 

pa si tudi, da se v sporazum o odstopu vključi izvedljivo in operativno 

jamstvo, ki zagotavlja, da okoli otoka Irske ne bo trdne meje. 

 

Podpiramo večjo strateško angažiranost EU v svoji soseščini in širitveno 

perspektivo za države zahodnega Balkana, ko bodo te države izpolnile 

pristopna merila. Pozivamo k znatnemu vlaganju Evropske unije v 

infrastrukturo teh strateško tako pomembnih držav. V našem življenjskem 

interesu sta nadaljnji razvoj in pristopni proces, ki bi pomagal pri stabilizaciji 

regije. 

 

Želimo si, da bi kolektivna Evropska unija postala močan akter na 

mednarodni ravni. Zato mora Evropa govoriti enoglasno. Liberalci 

zagovarjamo krepitev evropskih služb za zunanjepolitično delovanje 

(ESZD) in visokega komisarja za evropsko zunanjo in varnostno politiko. 

 

Želimo si, da bi EU prevzela pobudo za reformo Ustanovne listine 

Združenih narodov in vodila reformo Svetovne trgovinske organizacije ter 

si prizadevala okrepiti večstranske institucije in pogodbe proti nacionalnim 
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silam in enostranskosti. Podpiramo ustanovitev evropskega sedeža v 

Varnostnem svetu Združenih narodov in drugih organizacijah ter 

vzpostavljanje dialoga z demokratičnimi sosednjimi državami, drugimi 

svetovnimi demokracijami in novo nastajajočimi silami, kot so Kitajska, 

Indija in Brazilija, medtem ko imamo ničelno toleranco, če pride do 

nespoštovanja temeljnih načel demokratičnih procesov, zakona in 

človekovih pravic. 

 

Obsojamo nadaljevanje aneksije in okupacije Krima ter agresijo Rusije v 

vzhodni Ukrajini, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom. EU pozivamo k 

večji podpori demokratično izvoljeni vladi Ukrajine in k nadaljevanju 

gospodarskih sankcij proti Rusiji. Rusijo in Ukrajino pozivamo, naj izpolnita 

svoje zaveze v skladu z Minskim sporazumom. Želimo ohraniti in okrepiti 

mednarodne sporazume o razoroževanju in neširjenju orožja ter pozivamo 

Rusijo in Združene države, naj potrdijo svojo zavezo k neširjenju jedrskega 

orožja. Podpiramo nadaljevanje jedrske pogodbe z Iranom. Še naprej 

bomo podpirali prosto trgovino z Iranom.  

 

Odgovorna Evropa, ki bo bolje delovala za vas 

 

Prepričani smo, da je odločitve potrebno sprejemati na lokalni, regionalni, 

nacionalni, EU oziroma tisti ravni, ki za posamezen izziv najbolj 

neposredno ustreza. Podpiramo pobude za ponovno ovrednotenje in 

ponovna pogajanja o delitvi pristojnosti med Evropsko unijo in njenimi 

državami članicami, ob tem pa se zavedamo načel poenostavitve in 

subsidiarnosti. Unija prihodnosti mora temeljiti na decentralizaciji in 

raznolikosti, ne na birokraciji in prekomerni regulaciji. 

 

Še naprej si bomo prizadevali, da bi institucijam EU zagotovili večjo 

transparentnost in večjo učinkovitost. Menimo, da bi moral imeti Evropski 

parlament le en sedež v Bruslju in da bi bilo potrebno storiti več za okrepitev 

demokratične narave Evropske unije. Želimo si videti večjo vključenost 

Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev, želimo mu dati večjo 

pravico do uvedbe zakonodaje in večjo stopnjo transparentnosti pri 
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pogajanjih in glasovanju v okviru Evropskega sveta in Sveta EU. Bolj odprta, 

zakonita in demokratična Evropska unija, ki je bližja svojim državljanom, je 

lahko le dobra stvar. 

 

Vsak evro šteje: pametno vlaganje 

 

Zagotoviti moramo, da se evropski denar porabi čim bolj učinkovito. 

Institucije EU in vlade držav članic bi z vsakim evrom, ki pride iz EU 

proračuna, morale ravnati skrbno in odgovorno. Pomembno je, da z vsemi 

evropskimi skladi upravljamo bolj učinkovito in pregledno, da zagotovimo 

izpolnitev proračuna EU glede vprašanj, ki zadevajo državljane in ki 

zagotavljajo evropsko dodano vrednost. Preden zastavimo vprašanje 

"koliko", si mi, liberalci, želimo odgovoriti na vprašanja "čemu" in "kako". 

 

Kot ključne prednostne naloge, ki bi jih moral upoštevati proračun EU, 

bomo spodbujali naložbe v inovacije in raziskave, tehnološke spremembe, 

varnost, okolje, boj proti podnebnim spremembam ter reševanje 

brezposelnosti mladih. Proračun EU ne bi podpiral programov ali projektov, 

ki bi nasprotovali ciljem EU glede podnebja in energije. Naš cilj je 

spremeniti sistematiko porabe EU. Poleg sedanjih metod porabe, ki v veliki 

meri temeljijo na subvencijah, bi lahko finančne instrumente, kot so posojila 

ali garancije, uporabili za mobilizacijo zasebnega kapitala in spodbujanje 

inovacij, tako da bi jih povezali z jasnim načrtom gospodarske in strukturne 

reforme. 

 

Da bi zagotovili dolgoročnejšo stabilnost, bi te ugodne čase morali izkoristiti 

za reformo in pripravo našega gospodarskega sistema za prihodnje izzive, 

s katerimi se bo soočil. EU mora nadaljevati z obnavljanjem ekonomske in 

monetarne unije (EMU) ter se učiti iz svojih preteklih napak. V tem procesu 

želimo govoriti o stabilnosti in solidarnosti ter biti pozorni na to, kar je na 

nacionalni ravni politično in gospodarsko izvedljivo. Promoviramo 

združevanje odgovornosti vsake države članice za svojo lastno politiko s 

strukturo, ki lahko spodbuja finančno stabilnost in gospodarsko rast. 
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Ko se poruši pakt za stabilnost in rast, si bomo prizadevali za boljši 

nadzorni mehanizem in bolj samodejne sankcije za države. Prizadevali si 

bomo za hitro vzpostavitev bančne unije v evrskem območju, ki temelji na 

krepitvi odgovornosti lastnikov in upnikov bank, namesto da bi povečali 

odgovornost davkoplačevalca ali konkurentov zaradi neuspeha banke in 

zaradi reforme Evropskega mehanizma za stabilnost v Evropski denarni 

sklad, ki temelji na strogih pogojih, ki zagotavljajo odgovornost in načelo 

preprečevanja moralnih nevarnosti. 

 

Naš cilj je bistveno reformirati in preučiti kmetijske subvencije, saj bo 

reforma skupne kmetijske politike bistven korak k trajnostnim ciljem, večji 

preglednosti in enakopravnosti pri plačilu subvencij. Želimo si 

nebirokratske, puste, pregledne in sodobne skupne kmetijske politike, ki 

spodbuja inovativnost, podjetništvo, generacijsko prenovo in trajnost v 

kmetijstvu. Tako se bomo spopadali tudi z izzivi, kot so protimikrobna 

odpornost, varnost preskrbe s hrano in spodbujanje alternativnih in okolju 

prijaznih kmetijskih metod. Ne želimo si videti ponovne nacionalizacije 

kmetijske politike. 

 

Prepogosto so razpravo EU spodkopali miti in napačne informacije. 

Skupno smo odgovorni za spodbujanje poštene razprave o prihodnosti 

Evrope in boljšega promoviranja pozitivnega vpliva EU politike na življenja 

naših državljanov. 

 

Izgradnja bolj liberalne Evrope 

 

V želji, da bi zgradili liberalno Evropo, da bi bili mi liberalci, v naslednjih 

petih letih, v Evropskem parlamentu še močnejši, si stranka ALDE in njene 

članice močno prizadevajo za vaš glas. 

 

Zagon je tu. Objemimo ga. Sanjajmo. Sanjajmo sanje o celostni obnovitvi 

Evropske unije. 

 

Želimo Evropo, ki je bogata v svoji raznolikosti in združena v boju za 

temeljne pravice in svoboščine svojih državljanov. 
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Želimo Evropo, ki je svobodna, poštena, dinamična in odprta. 

 

Želimo Evropo, ki varuje vladavino prava. 

 

Želimo Evropo, ki obnavlja svojo zavezo močni družbeni pogodbi za 

konkurenčno gospodarstvo. 

 

Želimo Evropo, ki bo zajela potencial tehnološkega in digitalnega razvoja, 

inovativnosti in vsega kar lahko prinese največji svetovi raziskovalni 

program. 

 

Želimo Evropo, ki svoje državljane in državljanke ščiti pred grožnjami, kot 

so podnebne spremembe, terorizem, kibernetski konflikti in organizirani 

kriminal. 

 

Želimo Evropo, ki brani podjetništvo in podjetja. 

 

Želimo Evropo odprtih trgov in proste trgovine. 

 

Želimo Evropo, ki si prizadeva za gospodarske inovacije, ki bi bile vodilne 

v konkurenčnem svetu. 

 

Želimo si Evropo, kjer lahko uspeš. 

 

Bolj liberalno Evropo! 

 


