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Beleid op het gebied  
van uitbreiding,  
buitenland, veiligheid  
en defensie

Met de toenemende mondialisering kan geen enkele EU-lid-
staat de bedreigingen en de uitdagingen van tegenwoordig 
alleen aan: militair en civiel crisisbeheer; het veiligstellen van 
de energievoorraden en de internationale handel; wapen-
beheersing en ontwapening; de strijd tegen het terrorisme; 
georganiseerde misdaad, klimaatverandering, armoede en 
schendingen van mensenrechten. EU-burgers verwachten dat 
de EU en haar lidstaten één front vormen, gezamenlijk optre-
den en een effectieve rol spelen in mondiale vraagstukken.

De ELDR acht het uitbreidingsproces van de EU geslaagd 
en is voorstander van nakoming van de gedane beloftes 
inzake toetreding van de landen die voldoen aan de toe-
tredingscriteria van het Verdrag van Kopenhagen, waarin 
de integratiecapaciteit een belangrijke overweging is.

Volgens de ELDR moet de EU een belangrijke rol spelen door 
effectief bij te dragen aan de veiligheid in de wereld, indien 
van toepassing in NAVO-verband. Daartoe roepen wij op 
tot hernieuwde inspanningen om het Europees veiligheids- en 
defensiebeleid te versterken en uit te breiden door aan defen-
sie gerelateerde Europese middelen en vaardigheden samen 
te voegen. Hierdoor wordt de samenwerking in de EU op 
het gebied van defensie en haar antwoord op internationale 
veiligheidskwesties en humanitaire noodsituaties verbeterd.  

De ELDR meent dat de belangen van de EU-lidstaten het 
meest zijn gediend met een gemeenschappelijk buiten-
lands en veiligheidsbeleid (GBVB), en door met één stem 
te spreken via de hoge vertegenwoordiger voor het GBVB.

De ELDR benadrukt dat de EU haar capaciteiten voor civiel 
crisisbeheer verder dient te versterken en haar ervaring moet 
gebruiken om stabiliteit, de rechtstaat en de beginselen van 
goed bestuur te waarborgen in landen waar sprake is van 
conflicten of die met conflicten te maken hebben gehad.

De ELDR dringt er bij de EU op aan haar aanzienlijke erva-
ring op het gebied van de vorming van instellingen en naties 
na conflicten aan te wenden om situaties van regionale insta-
biliteit, terroristische dreiging vanuit uiteengevallen staten en 
humanitaire noodsituaties beter het hoofd te kunnen bieden.
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In 60 jaar tijd hebben de liberalen in de Europese Unie veel bijge-
dragen aan de totstandkoming van vrede, eenheid en welvaart. 

Wij blijven ons sterk maken voor een Unie die slagvaardiger en 
democratischer is, voor de voltooiing van één Europese markt, voor 
een veiliger leefomgeving en voor de bevordering van burgerlijke 
vrijheden en grondrechten. Wij willen dat de Unie het initiatief neemt 
in de oplossing van wereldwijde veiligheidsproblemen en de aan-
pak van de internationale financiële crisis en de gevolgen daarvan. 
De Unie moet worden gemoderniseerd en versterkt volgens de libe-
raal-democratische en markteconomische waarden en beginselen.
De liberalen hebben de op twee na grootste verte-
genwoordiging in het Europees Parlement en bepa-
len vaak het verschil op wetgevend en politiek gebied.

De ELDR acht het noodzakelijk dat het Verdrag van Lissabon 
wordt aangenomen en roept op tot de tenuitvoerlegging daar-
van. Het Verdrag betekent een aanzienlijke hervorming van de 
instellingen van de Europese Unie, het vergroot de transparan-
tie, versterkt het democratisch karakter van de EU en voorziet 
de EU van de instrumenten die nodig zijn om de mondiale pro-
blemen van vandaag tegemoet te treden. Europese liberaal-
democraten dringen er bij de lidstaten van de EU op aan om 
methoden voor een snelle tenuitvoerlegging overeen te komen.

Burgerlijke vrijheden
Burgerlijke vrijheden en vrijheid in het algemeen zijn 

de grondvesten voor een liberaal Europa.

De ELDR verlangt respect voor alle fundamen-
tele vrijheden in de EU, met name de 

persvrijheid, de vrij-
heid van denken, 
van meningsuiting, 
van vereniging, van 
godsdienst en van ei-
gendom, de rechten 
van minderheden, het 

recht van het individu 
op eerbiediging van het 

privéleven en de bescher-
ming van persoonsgegevens 

en de menselijke waardigheid.

De ELDR wil dat de EU een ruimte 
wordt waarbinnen werkelijk vrijheid, 

veiligheid en recht heersen en roept op tot 
een betere samenwerking tussen politie en 

justitie om grensoverschrijdende misdaad, ter-
rorisme en corruptie effectief te bestrijden. De fun-

damentele procesrechten van verdachten moeten 
onder alle omstandigheden worden gerespecteerd.

Europese interne markt,  
groei en werkgelegenheid

Grensoverschrijdende concurrentie, kennisuitwisseling en vrijhan-
del van goederen en diensten zijn essentieel voor het versterken 
van de internationale economische concurrentiepositie van de EU.

De ELDR staat achter het principe van een ‘vijfde vrijheid’ – het 
vrije verkeer van kennis tussen de lidstaten, waaronder een grote-
re mobiliteit van studenten, academici en onderzoekers – om een 
gunstig klimaat voor uitvindingen en ontdekkingen te scheppen. 
De ELDR roept op tot een interne markt voor intellectueel eigendom.

De ELDR is van mening dat een competitief Europees bedrijfskli-
maat essentieel is om een zo hoog mogelijke levensstandaard 
voor de Europese burgers te verwezenlijken en om EU-normen 
op wereldniveau te bevorderen. De interne markt moet worden 
versterkt en uitgebreid op het gebied van energie, postdiensten, 
financiële diensten, spoorwegen en gezondheidszorg. Het vrije 
verkeer van diensten en werknemers, inclusief de wederzijdse 
erkenning van kwalificaties, moet verder worden aangemoe-
digd. Binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet de EU 
de drijvende kracht zijn achter de afschaffing van douanerech-
ten en niet-tarifaire belemmeringen en achter het openstellen 
van de Europese interne markt voor de rest van de wereld.

De ELDR houdt vol dat duurzame groei, onafhankelijkheid 
van de Europese Centrale Bank en de nationale centrale 
banken, en een degelijk belastingbeleid conform de crite-
ria van het Verdrag van Maastricht, dat door alle lidstaten 
wordt gehanteerd (inclusief de lidstaten die nog niet tot de 
eurolanden behoren), cruciaal blijven voor welvaart en wel-
zijn. Alleen een werkelijk competitief Europa waarin voor 
iedereen banen en kansen worden gecreëerd, vormt een 
goede basis voor de sociale dimensie van de interne markt.

De ELDR juicht stappen voor de hervorming van het financi-
ele stelsel toe en benadrukt dat deze moeten zijn gebaseerd 
op een betere regelgeving in combinatie met de juiste vormen 
van toezicht. Persoonlijke verantwoordelijkheid van alle markt-
deelnemers is een belangrijke voorwaarde voor welvaart. Een 
terugval tot een beleid van nationalisatie, overregulering en 
protectionisme zou een grote vergissing zijn. De ELDR onder-
steunt een intensievere internationale samenwerking tussen re-
gelgevers en de versterking van internationale normen en is van 
oordeel dat een hervormd IMF in dit proces een leidende rol 
moet spelen om financiële crises in de toekomst te voorkomen.

De ELDR ondersteunt de introductie van een door elke lidstaat beheerd 
‘blue card’-systeem om economische migratie op een gecontroleerde 
manier te doen verlopen ten voordele van de burgers van de EU.

Het milieu- en  
energiebeleid
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De grote vraagstukken van klimaatverandering en energiezeker-
heid vereisen een gemeenschappelijke aanpak binnen geheel 
Europa. Europa moet met een efficiënte economie en een lage 
uitstoot van kooldioxide een leidende rol in de wereld vervullen op 
het gebied van natuurbehoud, hernieuwbare energie en creatieve 
marktinstrumenten, terwijl het kansen creëert voor nieuwe banen.

De ELDR beklemtoont dat het bedrijfsleven behoefte 
heeft aan het klimaatpakket van de EU dat naast min-
der bureaucratie wordt gekenmerkt door duidelijke prik-
kels voor investering in technieken die tot een economie 
met een aanmerkelijk lagere kooldioxide-uitstoot leiden. 
De ELDR wil dat er meer wordt geïnvesteerd in technolo-
gieën die oplossingen, efficiëntie en een grotere zeker-
heid met betrekking tot de energievoorziening bieden.

De ELDR wil de Europese energiesector ontvlechten om tot een 
grotere transparantie te komen ten gunste van de consument, 
zodat het klimaat- en energiebeleid op basis van duurzame 
economische groei kan worden geïntegreerd en de natuur-
lijke omgeving wordt beschermd – dit alles met het oog op 
een leidende positie in dit opzicht van Europa in de wereld. 

De ELDR ijvert actief voor een ambitieuze hervorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid binnen een multi-
lateraal kader (WTO). Deze hervorming zal boeren uit de 
EU in staat stellen te concurreren in een vrije wereldmarkt, 
om op een milieuverantwoordelijke manier beter in te spe-
len op de toenemende vraag naar voedsel in de wereld, 
om financiering voor onderzoek naar hernieuwbare ener-
giebronnen, waaronder duurzame biobrandstoffen van 
de nieuwe generatie, te beheren en voedselvoorraden op 
de lange termijn te garanderen. De ELDR ondersteunt een 
voortgaande verlaging van de GLB-begroting na 2013.


