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15 PRIORITET EVROPSKIH LIBERALCEV NA VOLITVAH V 
EVROPSKI PARLAMENT 

 
V zadnjih 60-ih letih so Liberalci v Evropski uniji veliko prispevali k doseganju miru, 
enotnosti in blagostanja. In še naprej si bomo prizadevali za bolj sposobno in 
demokratično Unijo, za vzpostavljanje enotnega tržišča, za bolj varno okolje in promocijo 
državljanskih svoboščin ter osnovnih človekovih pravic. Želimo si, da Unija prevzame 
vodilno vlogo v spopadanju z globalnimi varnostnimi izzivi in odzivanju na mednarodno 
finančno krizo ter njene posledice. Unija se mora modernizirati in okrepiti v skladu z 
vrednotami in načeli liberalne demokracije in tržnega gospodarstva. 

Liberalci so tretja največja skupina v Evropskem parlamentu in imajo viden vpliv na 
sprejemanje zakonov in oblikovanje politik. 
 
ELDR verjame, da je sprejetje Lizbonske pogodbe nujno in podpira pozive k njenemu 
uresničevanju. Pogodba v znatni meri reformira institucije Evropske unije, povečuje 
transparentnost, krepi njen demokratični značaj in EU-ju ponuja orodja, ki so potrebna 
spoprijemanje z današnjimi globalnimi izzivi. Evropski Liberalni Demokrati zato resno 
pozivajo države članice EU, naj se dogovorijo o metodah za čimprejšnje izvajanje 
Lizbonske pogodbe. 

Državljanske svoboščine 

Državljanske svoboščine in svoboda so temelji liberalne Evrope. 

1. ELDR zahteva spoštovanje vseh temeljnih svoboščin v EU, še posebej svobode 
tiska, misli, govora, združevanja, veroizpovedi in lastnine ter zagotavljanja pravic 
manjšin in pravic posameznika do zasebnosti in zaščite osebnih podatkov ter 
dostojanstva 

2. ELDR želi, da EU dejansko postane območje svobode, varnosti in pravičnosti ter 
poziva k tesnejšemu sodelovanju med policijo in pravosodnimi organi, da bi se 
lahko bolj učinkovito borili proti čezmejnemu kriminalu, terorizmu in korupciji. 
Temeljne proceduralne pravice osumljencev se morajo spoštovati v vseh 
okoliščinah. 

 



Enotno tržišče EU, rast in zaposlovanje 

Čezmejna konkurenčnost, delitev znanja ter svobodno trgovanje z dobrinami in 
storitvami so ključnega pomena za večjo mednarodno ekonomsko konkurenčnost EU. 

3. ELDR podpira idejo o t.i. ‘peti svoboščini’ – prosti pretok znanja, vključno z večjo 
mobilnostjo študentov, akademikov in raziskovalcev – med državami članicami, 
da bi tako spodbudili inovacije in odkritja. ELDR poziva k enotnemu tržišču za 
intelektualno lastnino. 

4. ELDR verjame, da je konkurenčno evropsko poslovno okolje bistvenega pomena 
za dosego najvišjega možnega življenjskega standarda evropskih državljanov in 
za promocijo EU standardov na globalni ravni. Enotno tržišče bi morali okrepiti in 
razširiti na področju energetike, poštnih storitev, finančnih storitev, železnic in 
zdravstva, obenem pa še naprej pospeševati prosti pretok storitev in delavcev, 
vključno z medsebojnim priznavanjem poklicnih kvalifikacij. Znotraj Svetovne 
trgovinske organizacije (STO) bi morala EU biti gonilna sila v prizadevanjih za 
ukinitev carinskih dajatev in netarifnih ovir ter odpiranje enotnega evropskega 
tržišča preostalemu svetu. 

5. ELDR ponovno poudarja, da trajnostna rast, neodvisnost od Evropske centralne 
banke in nacionalnih centralnih bank ter zdrava davčna politika v skladu s kriteriji 
Maastrichtske pogodbe, ki jo upoštevajo vse države članice – vključno s tistimi, ki 
še niso del evro območja – ostajajo bistvene za blaginjo in blagostanje. Samo 
resnično konkurenčna Evropa, ki ustvarja delovna mesta in priložnosti za vse, bo 
lahko podprla in okrepila socialno dimenzijo enotnega tržišča.  

6. ELDR pozdravlja korake k reformiranju finančnega sistema in poudarja, da 
morajo ti koraki temeljiti na boljši regulaciji, združeni z izvajanjem ustreznega 
nadzora. Eden od ključnih temeljev za zagotovitev blaginje je visoka stopnja 
osebne odgovornosti vseh udeležencev na tržišču. Vračanje k politikam 
nacionalizacije, pretirane regulacije in protekcionizma bi bilo velika napaka. 
ELDR podpira krepitev mednarodnega sodelovanja regulatorjev in upoštevanja 
mednarodnih standardov ter verjame, da bi reformirani Mednarodni denarni sklad 
(MDS) moral igrati vodilno vlogo v tem procesu, da se preprečijo bodoče 
finančne krize. 

7. ELDR podpira uvedbo sistema “modre karte” v EU, ki ga države članice izvajajo 
tako, da zagotovijo zmeren dotok ekonomskih migrantov v korist državljanov EU. 

 

Okoljska in energetska politika 

Edinstven izziv, ki ga prinašajo klimatske spremembe in vprašanje energetske varnosti, 
zahteva enotno akcijo celotne Evrope. Evropa mora postati učinkovita ekonomija z nizko 
porabo ogljika in vodilna globalna sila pri uporabi obnovljivih energetskih virov ter 
ohranjanju in ustvarjanju tržnih mehanizmov, ki bodo spodbudili ustvarjanje novih 
delovnih mest. 

8. ELDR poudarja, da je za gospodarstvo bistvenega pomena, da okoljski paket 
EU-ja vključuje tudi zmanjšanje administrativnega bremena in spodbude za 
pospeševanje investicij v tehnologije, ki nas bodo vodile v smeri učinkovitega 
gospodarstva z nizko porabo ogljika. 



9. ELDR želi razdružiti evropsko energetsko industrijo, da bi zagotovila 
transparentnost in služila interesom potrošnikov, integrirati klimatsko in 
energetsko politiko, ki temelji na trajnostni gospodarski rasti ter zaščititi naravno 
okolje; vse to, da bi nastopala kot vodilna sila v svetu. 

10. ELDR dejavno promovira ambiciozno reformo Skupne kmetijske politike (SKP) 
znotraj večstranskega okvirja (STO). Ta reforma bo evropskim kmetom 
omogočila, da tekmujejo na svobodnem globalnem tržišču, se bolje odzivajo na 
naraščajoče globalno povpraševanje po hrani na okoljevarstveno odgovoren 
način, omogočila jim bo dostop do finančnih virov za raziskovanje obnovljivih 
energetskih virov, vključno z generacijo trajnostnih biogoriv, in zagotavljala 
dolgoročne zaloge hrane. ELDR podpira nadaljnje zmanjševanje proračuna 
(SKP) tudi po letu 2013. 

 

Širitev, zunanja, varnostna in obrambna politika 
V globaliziranem svetu se nobena od držav članic EU ne more sama lotevati groženj in 
izzivov, s katerimi se soočamo danes: obvladovanje vojaških in državljanskih kriz, 
zagotavljanje dobave energetskih zalog in mednarodne trgovine, nadzor nad orožjem in 
razoroževanjem, boj proti terorizmu, organizirani kriminal, klimatske spremembe, 
revščina in kršenje človekovih pravic. Državljani EU pričakujejo, da bodo članice EU 
stopile skupaj, delovale skupaj in igrale učinkovito vlogo pri reševanju globalnih 
vprašanj. 
 

11. ELDR smatra, da je bil proces širitve EU uspeh in podpira spoštovanje obstoječih 
zavez EU tistim državam, ki za vstop v EU izpolnjujejo merila, dogovorjena v 
Kopenhagnu; eno izmed meril je tudi sposobnosti integracije, ki zahteva resen 
razmislek. 

12. ELDR verjame, da bi morala EU igrati bolj pomembno vlogo v zvezi z 
učinkovitejšimi prizadevanji za globalno varnost, kjer to ustreza, tudi v 
sodelovanju s strukturami zveze NATO. Zato pozivamo k novim in močnejšim 
prizadevanjem za okrepitev in razširitev Evropske varnostne in obrambne 
politike, in sicer tako, da združimo evropske vire in sposobnosti na področju 
obrambe. To bi pospešilo evropsko vojaško sodelovanje in izboljšalo evropsko 
odzivnost na mednarodne varnostne in človekoljubne krize. 

13. ELDR verjame, da bi interese držav članic EU najbolje branila Skupna zunanja in 
varnostna politika, ki bi govorila z glasom Visokega predstavnika za Skupno 
zunanjo in varnostno politiko. 

14. ELDR poudarja, da bi EU morala še naprej krepiti sposobnosti upravljanja z 
državljanskimi krizami in uporabljati svoje izkušnje pri zagotavljanju stabilnosti, 
spoštovanja zakonov in načel dobrega vladanja v državah, ki jim grozi ali pa so 
se znašle v konfliktnih situacijah. 

15. ELDR zato poziva EU, naj uporabi in še poglobi svoje znatne izkušnje, ki jih ima 
na področju izgradnje institucij v post-konfliktnih skupnostih in izgrajevanju 
nacionalnih entitet, zato, da bi bila bolje usposobljena za delovanje v situacijah, 
kjer je ogrožena regionalna stabilnost ali kjer prihaja do terorističnih groženj, ki 
izvirajo iz razpadajočih držav, in človekoljubnih katastrof.  


