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Ett starkare
Europa
Europeiska unionen grundades för att försvara fred och frihet i Europa. Som ett

motgift mot kommunism, fascism och nazism valde de fria västerländska demokratierna
att gå samman för att säkra demokrati, marknadsekonomi och frihet.
EU är framgångsrikt. Idag löser vi konflikter vid förhandlingsborden – inte på slagfälten. Demokratin i Europa har stärkts; Berlinmuren föll för att människor i öst längtade
efter den frihet som försvarades i väst och som EU stått som garant för. Europeiska
unionens betydelse går inte att överskatta; välståndsutvecklingen är enorm.
Men nu utmanas Europeiska unionen av krafter som vill rasera den. Under efter-

krigstiden kom hotet från vänster, idag är det högernationalister som är på frammarsch.
De är emot frihandelsavtal och klimatavtal, de vill att länder samarbetar mindre och
sköter sig mer själva. Brexit är ett uttryck för den nationalistiska vågen, likaså Trump i
USA. Ungern och Polen går i auktoritär riktning och inskränker den liberala demokratin. Samtidigt finns hotet från Ryssland och Putin och ett ekonomiskt allt starkare Kina
som utmanar Europa.
Utmaningarna vi står inför är omfattande, men de går att lösa; om vi gör det tillsammans. Tillsammans med andra EU-länder kan vi försvara de liberala värderingarna, ta
strid för en klimatsmart framtid, stå starka mot Putin, växa i en tuffare konkurrens mot
Kina och hävda oss mot Trumps handelshinder.
Europa står nu inför ett vägskäl. En del partier vill lämna EU, andra är skeptiska och

tycker att det är lagom där vi är idag. Liberaler vill ta en annan väg. Vi vill göra som
Merkel i Tyskland och Macron i Frankrike, de länder som bär själva essensen av europatanken; vi vill fördjupa gemenskapen. Vårt budskap är att det behövs mer samarbetet i
ett starkare Europa.
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Mer samarbete
för jobb och välfärd
EU:s ekonomiska samarbete kan inte överskattas. Det är mycket
tack vare EU som vi i Sverige har en sådan hög levnadsstandard.
Om länderna i Europa ska kunna hävda sig mot en tuffare
konkurrens i världen, mot Kina och Asien och mot Trumps
handelskrig så måste vi hålla ihop än mer och fördjupa det
ekonomiska samarbetet inom unionen.
MER INRE MARKNAD
EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten av varor,
tjänster, kapital och människor ska fungera, särskilt på tjänsteområdet. Det ekonomiska
samarbetet ska fördjupas och Sverige ska gå med i både finanspakten och bankunionen
som förebygger ekonomiska kriser.
MER FRIHANDEL
EU ska driva på för handelsliberaliseringar i världen och agera för att få Kina att följa
internationella regelverk så att kinesiska varor inte med hjälp av statliga subventioner
kan dumpas på världsmarknaden.
MER FRI RÖRLIGHET
Fler utbildningar i Sverige måste öppna upp möjligheten för studenter att delta i
utbytesprogrammet Erasmus+. Erasmus+ måste också bli mer tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning. Det ska också bli lättare för människor att söka vård i andra
länder.
INFÖR EURON SOM VALUTA
En gemensam valuta underlättar för företag eftersom man slipper risker och kostnader
förknippade med växelkursförändringar. Om Sverige ska vara med och påverka och få
inflytande i Europa är det viktigt att vara en del av samarbetet.
SOCIALA RÄTTIGHETER FÖR ALLA EUROPÉER
EU:s medlemsländer måste ta ansvar för sina medborgare. Alla européer ska ha rätt till
sociala minimirättigheter i sina hemländer. Den inre marknaden måste fungera på ett
socialt hållbart sätt, då kan också den fria rörligheten värnas.
ETT MODERNARE EU – NEJ TILL JORDBRUKSSUBVENTIONER
Det krävs omprioriteringar inom dagens budget, men det behövs också ökade satsningar
inom klimat, migration och försvarsområdet. Jordbrukets andel av EU:s budget måste
minska och hälften av dagens jordbruksstöd ska omfördelas till satsningar på forskning
och utveckling.
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Mer samarbete
för klimatet
Klimatet är mänsklighetens största utmaning. Klimathot och
miljöförstöring stannar inte vid nationsgränserna, därför är
internationellt samarbete avgörande. EU ska vara världens bästa
miljöorganisation och gå i täten för att ställa om från fossilberoende
till hållbara samhällen.
MER KÄRNKRAFT – MINDRE KOLKRAFT
För klimatets skull behövs, precis som FN:s klimatpanel understryker, kärnkraften.
Forskningsbudgeten på EU-nivå ska öka och en större andel ska avsättas för forskning
om fjärde generationens moderna och säkra kärnkraft. Europa ska behålla och utveckla
kärnkraften, och istället avveckla olja och kol och undvika beroende av rysk gas.
INFÖR EN EUROPEISK KOLDIOXIDSKATT
Det behövs en koldioxidskatt på europeisk nivå så att det inte lönar sig att flytta utsläpp
till länder med lägre klimatambitioner. Ett beslut om en europeisk koldioxidskatt borde
fattas med kvalificerad majoritet så att länder som har lägre klimatambitioner inte kan
lägga sitt veto.
KLIMATSMART RESANDE
Det ska vara enkelt och miljövänligt att resa i Europa, därför ska det bli enklare att ta
tåget över landsgränser i Europa med fler stamlinjer mellan våra stora städer. Precis som
för flygtrafik behöver reglerna för tågtrafik i EU vara gemensamma.
MER KLIMATBISTÅND
EU ska minska sina egna koldioxidutsläpp men också investera i miljövänlig teknik i
andra länder där utsläppen kan minska ännu mer per satsad krona. Genom riktat klimatbistånd kan EU göra stora insatser för en hållbar utveckling i utvecklingsländer med
växande ekonomier.
DEN CIRKULÄRA EKONOMIN
EU ska främja en resurssnål ekonomi där det är lätt att återvinna och där farlig plast
fasas ut.
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Mer samarbete för
trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är en frihetsfråga. I vårt närområde är det
Ryssland och Putin som utgör en fara mot vår frihet. Samtidigt
är hoten från den organiserade brottsligheten och terrorismen
påtagliga. Dessa hot mot människor och vår liberala samhällsmodell
måste mötas genom mer samarbete inom Europeiska unionen.
INFÖR ETT EUROPEISKT FBI
Dagens polissamarbete, det så kallade Europol, är för svagt. Samarbetet måste utvecklas
till ett europeiskt FBI med operativa befogenheter. Den gemensamma polisen ska kunna
driva förundersökningar och utreda brott där fler länder är inblandade.
MER FÖRSVARSSAMARBETE
EU ska verka för att medlemsländerna ökar sina nationella försvarskapaciteter och att
samarbetet mellan länderna ökar. Sverige ska i betydligt högre grad delta i PESCO, det
europeiska försvarssamarbetet.
GÅ MED I ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten som arbetar för att sätta
åt ekonomisk brottslighet.
STÄRK EU:S YTTRE GRÄNS
EU ska på sikt ta över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen för att säkra att samma
regler och rättssäkerhet gäller överallt. Gränsskyddsmyndigheten måste därför kraftigt
förstärkas ytterligare.
MER GEMENSAM UTRIKESPOLITIK
EU ska vara en stark röst för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. EU måste kunna
agera snabbare och mer effektivt och därför bör enskilda länders veto inom utrikes- och
säkerhetspolitiken avskaffas.
GEMENSAMMA RESURSER MOT
BRÄNDER OCH ÖVERSVÄMNINGAR
När EU-länder drabbats av skogsbränder och andra allvarliga händelser har EU:s hjälp
att samordna insatser varit avgörande. Dagens system bygger på frivillighet och är
sårbart. EU ska gå vidare med att införskaffa gemensamma beredskapsresurser såsom
brandbekämpningsflyg som stationeras runt om i EU.
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Mer samarbete för att
säkra demokrati och
mänskliga rättigheter
Europa har upplevt några av de mörkaste och ljusaste ideologier
som vår värld har skådat. Det är på vår kontinent som både
kommunismen och fascismen har sett dagens ljus men det är också i
Europa som liberalismen, individens frihet och universella mänskliga
rättigheter har vuxit fram. EU-länder har ett stort och viktigt arbete
med att säkra friheten och demokratin för kommande generationer.
GEMENSAM EUROPEISK ASYLPOLITIK
Europa ska ha en human flyktingpolitik. Nu finns ett färdigt förslag om gemensam asylpolitik där alla medlemsländer delar på ansvaret för asylsökande som söker skydd i EU.
Det är avgörande att systemet snarast godkänns av EU-ländernas regeringar. De länder
som tar ansvar ska få stöd, men för länder som vägrar ska de ekonomiska stöden dras in.
STARKARE DEMOKRATI
EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter
och stödja demokratirörelser världen över. Det europeiska biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Jämställdheten mellan kvinnor och män får aldrig tryckas tillbaka.
INGET EU-STÖD TILL LÄNDER SOM KRÄNKER RÄTTSSTATEN
EU:s nästa långtidsbudget måste innehålla konkreta villkor för att länder ska kunna få
ekonomiska bidrag. Liberalerna vill att det tydligt framgår att sammanhållningsfonder
och andra stöd bara ska gå till länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och
rättigheter.
STÄRK SKYDDET FÖR HBTQ-PERSONER
Liberalerna ska verka i EU och internationellt för att stärka HBTQ-personers rättigheter. Diskrimineringsskyddet på EU-nivå måste stärkas.
EUROPEISKT KUNSKAPSCENTRUM MOT EXTREMISM
EU ska arbeta aktivt tillsammans med medlemsländerna för att förebygga och bekämpa
rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. EU ska
inrätta ett europeiskt kunskapscentrum mot extremism.
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RÖSTA FÖR EUROPA

