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FORORD 
 

DEN SÆRLIGE HISTORIE 

Europa er en særlig historie. Der er nok at være stolt af som europæer: To 
årtusinder med fjendskab, krig og blodsudgydelser er i dag - i det europæiske 
samarbejde - afløst af forhandlingsborde og samtale; kulturel mangfoldighed og 
skaberkraft er nu i 60 år blevet brugt konstruktivt og som ledetråd; diktatur, nød 
og elendighed er blevet til moderne demokratier, retsstater og velfærdssamfund; 
selvtilstrækkelighed og protektionisme er afløst af fri bevægelighed og 
blomstrende frihandel med skabelsen af verdens største indre marked. Europa er 
blevet verdens førende aktør på global bistand, fred og stabilitet, funderet på et 
sæt af stærke, universelle rettigheder med mennesket i centrum. En unik historie, 
en sand liberal historie - og en ubestridelig succes. Men også et stort besvær - med 
konstante forhindringer og udfordringer. En fortælling, som aldrig må tages for 
givet. 

 

EUROPAS UDFORDRINGER 

Finanskrise, flygtningestrømme og folkevandring, islamistisk terror, interne 
uenigheder blandt medlemslandene og russisk aggression: EU-samarbejdet - og 
Danmark - er udfordret af en stadig mere omskiftelig og uforudsigelig omverden.  

Det knirker og knager mellem gamle venner: Briterne valgte udgangen og 
forrykkede hele EU’s interne balance. Brexit kræver et helt nyt forhold til én af 
Danmarks ældste og nærmeste allierede. Også forholdet til USA er udfordret af en 
bevidst amerikansk distancering i forhold til Europa. 

Samtidig er Ruslands stadig mere aktive og truende udenrigspolitik - og en ny 
kinesisk supermagt med ambitioner om global magt - nye grundvilkår for Europa. 

Læg dertil et stadig mere ustabilt Nordafrika og Mellemøsten og en massiv 
befolkningstilvækst i det sydlige Afrika, der presser migrant- og flygtningestrømme 
mod Europa. Kombineret med islamistisk inspireret terror og grænseoverskridende 
kriminalitet er det alt sammen problemer, som i sagens natur skal håndteres i 
fællesskab. 

Udfordringerne er også interne. Blandt de 27 resterende lande er der regeringer, 
som bevæger sig i en åbenlyst udemokratisk retning - vel at mærke med folkeligt 
flertal bag sig. EU-samarbejdet mangler redskaber til at håndtere dem, der ikke vil 
fællesskabets værdier. 

Samtidig er korruptionen udbredt i en håndfuld medlemsstater. Det ikke blot 
undergraver den fælles økonomi, men også den folkelige opbakning i 
medlemsstater uden korruption. 
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Ulighed truer også fællesskabet. Finanskrisen bremsede den økonomiske udligning 
mellem Europas rige og fattige regioner. Udligningen var forudsætningen for et 
bæredygtigt fællesmarked. Opbremsningen har derfor ført til et pres for at få 
Europa til at påtage sig et større ansvar for befolkningernes sociale ve og vel. Men 
skal EU være en social union? En ’social søjle’ i EU-samarbejdet risikerer at dele 
Europa mere, end den samler. 

Selv om væksten er på vej tilbage til Europa efter en række magre år - ja, så er 
mangel på vækst og beskæftigelse en fortsat udfordring, især i de lande, som ikke 
har fået reformeret deres økonomi i tide. Det giver pres på fællesskabets økonomi 
og investeringer i fremtiden, bl.a. på energi, klima og grøn omstilling.   

Men - den måske vigtigste udfordring for Europa på længere sigt er demografien. I 
fremtiden vil der fødes stadig færre europæere, og Europa vil derfor fylde stadig 
mindre i verden.  

Skal Europa - og Danmark - for alvor have indflydelse og danne modvægt til de nye 
globale magtcentre, er det derfor nødvendigt, at europæerne står sammen. Uanset 
om det gælder forsvaret for menneskerettigheder, retsstatsprincipper og 
demokratiske værdier eller udbredelsen af frihandel og bæredygtig udvikling, er 
det afgørende, at Europa taler med en fælles stemme. 

 

DANMARKS PLADS ER I EU 

Danskerne stemte i 1972 ja til EF, to ud af tre er stadig for dansk EU-medlemskab, 
og otte ud af 10 danskere mener - trods alle vanskeligheder og bump på vejen - at 
Danmark har draget fordel af samarbejdet. Som et lille land med en åben økonomi 
har vores plads i EU skabt et eksporteventyr for danske virksomheder og sikret 
vækst, beskæftigelse og fremgang i hele Danmark. 

Danmark meldte sig oprindelig ind i EF for at sikre danske virksomheders adgang til 
det fælles marked. Siden har vores EU-medlemskab også sikret os global indflydelse 
som en del af et større fællesskab, der løser grænseoverskridende problemer 
sammen. Danmarks succes og velstand afhænger helt og holdent af EU-
medlemskabet, og vi kan og skal ikke stå alene i en stadig mere globaliseret 
verden. Vores naturlige plads er i EU. Det er her danske interesser varetages bedst. 
Det er i dette skæbne- og værdi-fællesskab, vi hører hjemme. Venstres 
Europapolitik skal afspejle dette. 

 

VENSTRES EUROPA - DANSKERNES EUROPA 

Venstre ønsker Danskernes Europa. Et frit, demokratisk og økonomisk stabilt 
Europa. Et Europa, der bliver styrket internt for at fylde sin plads i verden bedre 
ud. Det betyder i praksis, at Venstre vil arbejde for Mere Danmark i Europa - og 
Mere Europa i Verden.  
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Fremtidens EU er for Venstre et fortsat frivilligt forpligtende samarbejde, hvor 
fællesskab, folkelighed og fleksibilitet er nøgleordene: 

Fællesskab, fordi intet land i Europa er stort nok til at klare problemerne alene. 

Folkelighed, fordi EU’s fremtidige succes afhænger af folkelig opbakning. 

Fleksibilitet, fordi et EU med 27 nationer kræver en mere fleksibel 
samarbejdsmodel. 

Venstre vil arbejde for et EU, som giver medlemsstaterne merværdi og er et 
fællesskab, der styrker os i den globale konkurrence. Samarbejdet skal skabe 
løsninger på de fælles og globale udfordringer. I praksis betyder det en yderligere 
styrkelse af det indre marked og af frihandel. En stærkere fælles forsvars-, 
sikkerheds-, udenrigs- og udviklingspolitik, en helt ny energipolitik, og en endnu 
tydeligere klima- og miljøpolitik. Alt som forudsætning for en tryg, rig, bæredygtig 
europæisk fremtid. 

Danmark har fortsat sine undtagelser, der blandt andet betyder, at vi ikke deltager 
fuldt ud i den økonomiske og monetære union samt i forsvars- og retssamarbejdet. 
Det bliver stadig mere tydeligt, at forbeholdene er og bliver en hæmsko for danske 
sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser. Venstre ønsker derfor på sigt at 
afskaffe forbeholdene. Det sikrer danske interesser bedst. 

EU’s vigtigste opgave bliver fremover at sikre de ydre grænser og samtidig 
samarbejde om den interne sikkerhed i EU-landene gennem bekæmpelse af 
grænseoverskridende kriminalitet og terror. Samtidig skal EU være bedre rustet til 
at afbøde fremtidige finanskriser. EU skal stå vagt om de fire friheder, det indre 
marked (også digitalt og for energi og transport), og sikre en løbende justering i 
forhold til frihedernes konsekvenser - socialt og for arbejdsmarkedet. 

EU - både medlemslandene og institutionerne - skal arbejde hen mod en større 
folkelig forankring og opbakning til fællesskabet. Det skal ske ved at sikre 
resultater og løsninger - samt rimelighed i samarbejdet.  

På områder som velfærd og skat skal befolkningens legitime bekymringer 
imødekommes med respekt for balancen mellem det nationale og det fælles 
europæiske. Hvis befolkningernes opbakning og EU’s legitimitet skal bevares, må vi 
skabe større gennemsigtighed og forståelighed i processerne, tilpasse den fri 
bevægelighed og tøjle domstolens aktivistiske tolkning, respektere 
nærhedsprincippet og udbygge de nationale parlamenters rolle og give plads til en 
ny fleksibilitet, byggende på forskellige kulturer og løsninger i de enkelte lande 
eller (regionale, f.eks. nordeuropæiske) grupperinger af lande. 

Den globale værdikamp er en realitet. Venstre vil - via et aktivt og tæt 
medlemskab - bruge Danmarks indflydelse i EU på at fortsætte indsatsen for at 
fremme liberale og demokratiske værdier i verden omkring os. 

Vi skal passe på Danmark. EU-samarbejdet er vores bedste ramme at gøre det i.  
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Derfor skal vi også passe på EU, indgå i det frivilligt forpligtende, men også mere 
folkelige og fleksible fællesskab til gavn for alle parter, og på den måde sikre 
danske økonomiske, sikkerheds- og politiske interesser i en stadig mere globaliseret 
verden. 

Venstre vil med dette valgprogram give vores bud på fremtidens Europa og det 
samarbejde, som kommer til at præge danskerne liv i mange år fremover.  

God læselyst! 
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UDFORDRING 1: FOR LAV VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 
Verden er godt på vej ud af et tiår med finansiel og økonomisk krise. Europa er 
blandt de af verdens økonomier, der har klaret sig bedst igennem de svære år. Men 
det betyder ikke, at problemerne er forsvundet. Væksten i andre dele af verden 
har nu flere steder langt overhalet Europas. Vi har stadig 18 millioner europæere 
arbejdsløse. Heraf er næsten 6 millioner unge - og væksten i Europa stadig for lav. 
Derfor er det også i årene fremover en hovedudfordring at styrke væksten og 
beskæftigelsen i Europa.  

Storbritanniens farvel til EU udgør et ekstra problem. Brexit vil lægge en dæmper 
på den økonomiske udvikling, især hos briterne selv, men også hos de øvrige EU-
lande, herunder Danmark. De 27 EU-medlemmers evne til at holde sammen - og 
styrke frihandel og det fælles indre marked - vil derfor være helt afgørende for 
EU’s fremtid. 

Hjørnestenen i Venstres europapolitik er af samme grund en massiv satsning på 
frihandel og vækst gennem et frit indre marked. Selv om de fleste regeringer i EU 
officielt bekender sig til frihandel, viser praksis, at mange har travlt med at 
beskytte egne virksomheder og hjemmemarkedet - og skærme af for omverdenen. 
Protektionisme er igen populært, både i og uden for Europa. 

Ambitiøs frihandel er at sikre så mange aftaler, som overhovedet muligt. Ambitiøs 
politik for det indre marked er at gå forrest i bestræbelserne på at få fjernet de 
sidste barrierer. Det gælder ikke bare for produkter og tjenesteydelser, men også i 
den digitale verden og inden for energi, transport og landbrug. Jo færre barrierer 
på det indre marked, jo flere muligheder for både forbrugere og virksomheder. 

 

VENSTRES SVAR 

 

RUL DET INDRE MARKED HELT UD 

EU’s indre marked er hjørnestenen i det europæiske samarbejde. Det har skabt 
millioner af arbejdspladser og sikret en solid økonomisk vækst (2,3% i 2017). For 
Danmark er det fundamentalt at sikre sig adgang til dette marked. Vi har som 
nation en lille åben økonomi, hvor eksporten udgør over halvdelen af den værdi, vi 
skaber. Ca. 600.000 danske arbejdspladser er afhængige af eksporten til EU, der 
gør Danmark 100 mia. kr. rigere om året. En ganske almindelig LO-familie får 
65.000 kr. mere i lønningsposen om året. Det svarer til et årligt tillæg til den 
danske realløn på 10%.  

Men det indre marked er ikke fuldendt. Snart 25 år efter dets start møder danske 
virksomheder stadig mange tekniske hindringer for salg til andre EU lande. På en 
række områder er der derfor stadig tale om 27 forskellige mini-markeder og ikke et 
samlet indre marked. 
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Det digitale indre marked står lige for. Men forudsætningen for et velfungerende 
digitalt indre marked er, at europæerne har tillid til at handle på nettet over 
grænserne. Det kræver bedre en balance imellem, på den ene side regler for 
databeskyttelse, cyber-sikkerhed og fælles forbrugerbeskyttelse, og på den anden 
hensynet til de digitale virksomheder og deres mulighed for at levere digital service 
til forbrugerne.  

Arbejdet med at forbedre det indre marked er en løbende proces og mange gode 
initiativer er sat i værk, men der er fortsat plads til forbedringer.  

● Venstre vil udvikle det digitale indre marked yderligere. Under den 
igangværende mandatperiode er det digitale indre marked blevet rullet ud. 
Nu handler det om at alle medlemslande fører forslagene ud i livet, så 
virksomheder og forbrugere får gavn af det. Derfor mener Venstre, at de 
forslag skal fungere, inden der bliver sat nyt i gang.  

● Venstre ønsker desuden et fuldt udbygget digitalt indre marked, som kan 
konkurrere med Asien og USA. EU skal bl.a. være først i udviklingen af 5G-
netværk og sørge for, at alle Europæere får gavn af hurtigt internet.   

EU’s direktiv for tjenesteydelser runder snart sit første årti uden at have leveret et 
ordentligt, velfungerende marked for tjenesteydelser. Med en servicesektor, der 
udgør 60%af Europas økonomi, er potentialet enormt. Men mange medlemslande 
beskytter deres egne servicesektorer og alt for få handler over grænserne. Det er 
uholdbart.  

● Venstre vil arbejde for et endeligt opgør med protektionismen på 
serviceområdet. Der bør være skrappe sanktioner over for de lande, som 
ikke overholder reglerne - og så bør ambitionen være at tage sektor for 
sektor, så man ikke drukner på forhånd i urealistiske ambitioner. 

Danmark har haft tendens til at være over-ambitiøs med at gennemføre EU’s, med 
overimplementering. En række andre EU-lande har det modsatte problem, nemlig 
at reglerne ikke bliver implementeret fuldt ud - også kaldet underimplementering. 
Venstre ønsker et endeligt opgør med denne åbenbare og urimelige praksis.  

● EU-Kommissionen skal nedsætte et implementeringsråd, der skal sætte ind 
imod underimplementering med pålæg om fuld og hurtig implementering af 
reglerne. Bevidst underimplementering skal ligestilles med 
konkurrenceforvridning og skal straffes meget hurtigere og hårdere end i 
dag.  

EU skal se kritisk på al eksisterende indre marked-lovgivning. Formålet skal fortsat 
være at slippe af med bureaukrati og tekniske hindringer, så vilkårene forbedres 
for især de tusindvis af små og mindre virksomheder, der udgør rygmarven i 
europæisk økonomi.  

● Venstre ønsker, at den nye EU-Kommissionen i 2019 straks skal lave en 
Hvidbog for det indre marked, der skal gøre status, pege på mangler og 
foreslå initiativer til hurtigt at sikre markedet i fuld funktion.  
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● Venstre vil øge både arbejdsudbud og mobilitet i Europa. Der et fortsat 
behov for, at virksomheder let kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 
Venstre vil understøtte arbejdet for at professioner bliver anerkendt på 
tværs af grænser med mulighed for at tjekke om alle krav er tilsvarende.   

 

DYRK ROLLEN SOM GLOBAL FRIHANDELSLEDER 

Europas indre marked - med en halv milliard velstillede forbrugere - er verdens 
mest attraktive marked. Det bør selvfølgelig udnyttes til at skabe mere frihandel 
med resten af verden. Med britisk lammelse efter Brexit og USA’s mere 
protektionistiske kurs er der pludselig opstået en gylden mulighed for EU, når det 
handler om at indgå frihandelsaftaler. Den stadig mere proaktive handelspolitik, 
som EU indledte ved at erkende WTO-forhandlingernes tilsanding og starte et eget 
forhandlings-spor med Sydkorea-aftalen for et årti siden, kulminerer nu med en 
lang række lande og regioner, som hellere end gerne vil øge samhandelen med 
Europa. 

Som en af Europas mest åbne økonomier er Danmark også en af de medlemsstater, 
der bedst kan udnytte disse nye muligheder. Vores deltagelse i det indre marked 
giver os ganske enkelt en langt bedre position på verdensmarkederne end vores 
størrelse ellers tilsiger. 

EU-Kommissionen har anslået, at en enkelt frihandelsaftale øger EU’s BNP med 0,6 
til 0,8 procent, hvilket - direkte overført til Danmark - svarer til mellem 12 og 17,5 
milliarder. kr. Det er åbenlyst, at frihandel er afgørende for Danmarks fremtidige 
økonomi. Alene den nye frihandelsaftale med Japan ventes at øge dansk landbrugs 
eksportpotentiale med 70%. 

Venstre vil modarbejde fortsat protektionisme i verden og samarbejde aktivt med 
alle andre frihandels-nationer og EU’s handelskommissær for at sikre en lang række 
nye frihandelsaftaler. Det skal være moderne aftaler, som både styrker væksten og 
sætter nye standarder for bæredygtig frihandel.  

EU skal benytte sin position til at skabe en ny standard for frihandelsaftaler. De 
værdier og standarder, som europæiske forbrugere hylder og handler efter, er der 
en historisk chance for at få knæsat som global standard for eksempel. i forhold til 
miljø, forbrugerrettigheder og arbejdstagerforhold. Det skal desuden være lettere 
at komme igennem med nye aftaler i de 38 parlamenter ud over Europa-
Parlamentet, som i sidste ende skal godkende aftalerne. 

Venstre vil fastholde EU’s prioritering af frihandelen - og arbejde målrettet for 
flere og mere moderne frihandelsaftaler, der gør EU til den globale leder på 
frihandelsområdet. 

● Venstre ønsker, at der sættes fart på de eksisterende forhandlinger om 
frihandelsaftaler med lande som, Mexico, Indien, Australien og Indonesien 
samt med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay and Uruguay).  
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● Venstre vil arbejde for, at EU’s økonomiske diplomati styrkes, så hjælp til 
europæisk erhvervsliv bliver en topprioritet for den fælles udenrigstjeneste, 
der i dag har mere end 130 velfungerende diplomatiske repræsentationer 
verden rundt.  

● Venstre foreslår, at EU går forrest, når det handler om nye standarder for 
handelsaftaler. Forhandlingerne bør være præget af gennemsigtighed og 
tilgængelighed, for frihandel møder stadigvæk betydelig folkelig modstand, 
og dette bekæmpes bedst med åbne og tilgængelige forhandlinger. 

● EU skal ikke være naiv, men naturligvis kræve samme markedsadgang, som 
vi selv tilbyder tredjelandes virksomheder i Europa. Venstre foreslår, at EU’s 
handelskommissær og konkurrencekommissær arbejder tæt sammen for at 
nedbryde unfair handelsmure og bekæmpe enhver form for 
konkurrenceforvridning og dumping. Frihandel skal gå begge veje. 

● Endelig er det Venstres ambition, at Danmark arbejder aktivt for en fornuftig 
handelsaftale med Storbritannien efter Brexit - til gavn for begge parter. Vi 
ønsker at UK er så tæt på det indre marked som mulig for at undgå 
væksttab, også for Danmark- og især i sektorerne landbrug, fødevarer og 
fiskeri. 

 

SØRG FOR MINDRE BUREAUKRATI OG FÆRRE BYRDER 

Danske virksomheder bruger hvert år alt for store mængder på at efterleve 
administrative krav fra europæisk lovgivning. Unødigt bureaukrati var grunden til, 
at Kommissionen i 2007 skabte det succesfulde såkaldte REFIT-program for at sikre 
bedre regulering i EU.  

Programmet lægger særlig vægt på at gøre livet lettere for både store og små  
virksomheder, som i mange tilfælde bærer tunge byrder på grund af EU-regler. 
Dette arbejde har i 2014-19-perioden ført til en reduktion af administrative byrder 
på virksomhederne med over 30%. 

● Venstre ønsker at gøre det endnu bedre. EU-Kommissionen og 
medlemslandene skal i den kommende periode fortsætte med at rydde op og 
modernisere i regelsættet. Kun de regler, der giver klar merværdi skal 
bevares. Vi sigter imod 20% færre nye regler og administrative byrder i den 
næste periode.  

● Kommissionen skal etablere en effektiv klagemyndighed under SOLVIT, som 
hurtigt træder til, hvis virksomheder møder obstruktion og bevidst trækken-
i-langdrag. Større spørgsmål skal behandles hurtigt, inden for tre måneder. 

● SOLVIT skal opdateres og bredes ud til endnu flere virksomheder. Det skal 
både fungere som informationsportal for at handle over grænserne, men 
også facilitere dialog med myndigheder i det land, som virksomheder ønsker 
at tage til.  
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SKAB EN EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG LANDBRUGS- OG 
FISKERIPOLITIK 

Venstre mener som udgangspunkt, at EU’s landbrugsstøtteordninger skal afvikles 
over tid. Det langsigtede mål - som EU gradvist skal arbejde sig frem imod - er et 
støttefrit landbrug, der kan klare sig selv.  

Virkeligheden er imidlertid også, at en række større EU-lande står meget fast på at 
bevare støtten, så selv om landbrugsstøtten beviseligt fylder stadig mindre af det 
fælles budget (90 pct. I 1960 - 37 pct. I 2017) - ja, så er vejen til et støttefrit EU-
landbrug stadig lang. 

Målet må derfor være, at EU’s fælles landbrugspolitik inden for de nærmeste år 
moderniseres gradvist endnu mere, så kriterierne for støtte knyttes tæt til 
teknologisk nyudvikling og en forbedret klima- og miljø-indsats. Det skal så også 
sikres, at landbrugsstøtten ikke re-nationaliseres, men reelt udfases.  

● Venstre ønsker en revision af den europæiske landbrugs- og fiskeripolitik, 
så den i højere grad giver mulighed for at tilpasse produktionen til lokale 
forhold. Målet er en reel forenkling for både landmænd, borgere og 
myndigheder. Venstre foreslår desuden, at reglerne forenkles og indeholder 
bagatelgrænser, der gør det nemmere for også små landbrug at få gavn af 
landbrugsstøtten. 

● Venstre vil sikre, at støtten indtil da ydes på en måde, der er garanti for lige 
konkurrencevilkår på tværs af EU's medlemsstater og i forhold til 
tredjelande.  

● Modernisering og digitalisering af landbrugsområdet. Venstre vil sikre et 
landbrug med mere bioøkonomi og cirkulær økonomi. F.eks. skal landbrug 
motiveres til at skifte til med præcisionsproduktion via f.eks. drone og GPS-
støtte, der optimerer produktionen samtidig med at reducere mængden af 
gødning. 

● Venstres mål er, at fortsat dansk fødevareeksport til Storbritannien spiller 
en central rolle for en kommende Brexit-aftale. Venstre ønsker at fastfryse 
landbrugsstøtten, så det nuværende niveau i kroner fastholdes indtil en 
udfasning er på plads. Det vil frigive midler til andre formål. 

 

LAD EUROPÆISK FORSKNING & INNOVATION DRIVE VÆKSTEN 

EU er allerede nu meget ambitiøs mht. forskning, og det nuværende forsknings- og 
innovationsprogram, Horizon 2020, har været en stor succes. Forskningsmidlerne 
skaber innovation hos både offentlige institutioner og private virksomheder - og det 
har stor betydning for Danmarks og Europas konkurrencekraft. 
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Der bør satses kraftigt på et nyt målrettet program efter 2020, hvor Horizon-
programmet udløber. Her er det en prioritet for Venstre, at der opnås bedre 
balance i fordelingen af midler, så de private erhverv drager større nytte af 
programmerne til direkte forbedring af deres globale konkurrencekraft. 

Formålet med nuværende og kommende programmer skal være at sikre flere nye 
opfindelser, mere innovation og facilitere forskningsmæssige gennembrud og 
generelt lette vejen fra laboratorium til marked.  

I forbindelse med EU’s fornyede fokus på forsvars- og sikkerhedssamarbejde er en 
større pulje af EU’s forskningsmidler blevet øremærket til det Europæiske forsvars-
forskningsprogram. 

● Venstre vil arbejde for et markant budget-løft til Horizon-programmet. Hvis 
programmet skal ruste Europa til de kommende årtiers globale konkurrence, 
skal det nye budget realistisk set være 75-80 procent større end de 
nuværende 80 milliarder euro over syv år, det vil sige 105-140 milliarder 
euro. 

● Venstre vil arbejde for at flere danske virksomheder får adgang til 
forskningsmidlerne. Dette skal ske ved at forenkle procedurerne - og 
samtidigt aktivere støtten fra de nationale kontaktpunkter, så det fortsat er 
de bedste projekter, der opnår støtte 

● For få danske forskningsresultater bliver til reel innovation, og der er for få 
virksomheder i Danmark med høj vækst. Venstre mener, at vi derfor skal 
styrke platforme som Scale-up Denmark, hvor EU støtter dansk træning af 
entreprenører og SMV’ere.  

● Venstre vil arbejde for, at Danmark sikres plads i administrationen af det 
europæiske forsvars-forsknings-program, så danske institutioner og 
virksomheder får adgang til samarbejde med de største sikkerheds- og 
forsvarsleverandører i Europa. 

● En af Danmarks vigtigste forskningspartner er Storbritannien, og derfor vil 
Venstre sikre, at en fremtidig samarbejdsaftale med UK indeholder 
udveksling af ideer og værktøjer imellem danske og britiske forskere og 
virksomheder.  

 

SLIP EUROPAS UNGE LØS 

Det indre marked fungerer bedre hvis stadig flere Europæere har interesse for og 
kendskab til hinanden. I den forbindelse har EU´s program for uddannelse, træning, 
ungdom og sport, Erasmus+ nu i 30 år været en enestående succes. 
Udvekslingsprogrammet har skabt generationer af unge som er i høj kurs hos de 
stadigt mere internationale virksomheder. Det hele handler om mobilitet og dets 
positive effekt: større viden, engagement og udsyn.  
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Siden det udvidede programs start i 2014 har flere end 2 millioner unge europæere 
fået gavn af programmet. Fem år efter, at de er blevet færdige med at læse, har 
tidligere Erasmus-studenter 23% højere beskæftigelsesgrad end andre unge på 
arbejdsmarkedet. Konklusionen er klar: Erasmus+ fremmer mobiliteten og mobilitet 
fremmer beskæftigelsen. 

● Venstre ønsker derfor at fordoble budgetrammen for Erasmus+, så langt flere 
- også danske - unge kan få gavn a programmet.  

● Vi er desuden åbne for, at åbne Erasmus-programmet op for andre grupper 
af europæere. 

● Udvekslingsdelen af Erasmus+ skal i højere grad samordnes med EU’s 
forsknings- og innovationsprogram, så det gøres det nemmere at skabe 
synergi imellem de to programmer for deltagende højere læreranstalter. 

 

BIND EUROPA SAMMEN MED BEDRE TRANSPORT  

Europa mangler et velfungerende, grænseoverskridende transportnet. Lige siden 
etableringen af det indre marked har det været et mål, at veje, broer, tunneler og 
jernbaner skulle binde Europa sammen og på den måde understøtte vækst og 
konkurrence. Men - der er stadig lang vej til en fælles transportpolitik og et fælles 
marked for transport uden monopoler. 

Venstre vil skabe ét fælles frit jernbanemarked, for jernbanetrafikken er desværre 
fortsat gennemsyret af nationale monopoler, forskellige sporvidder, signalsystemer 
og strømforsyninger.  

Venstre støtter Kommissionens målsætning om at modernisere europæisk mobilitet 
og transport. Fly, bil eller skib; uanset hvilken transportform, man vælger, skal der 
gælde ens regler i hele Europa.  

Vejtransporten i Europa er stadig en livsnerve i det indre marked. Det mener vi skal 
være reflekteret i Kommissionens prioriteringer fremover. 

● Venstre ønsker, at medlemslandene fremover forpligtes til at udbyde deres 
nationale jernbanedrift. Målet er, at Europas hovedstæder forbindes med 
højhastighedstog. 

● Venstre vil arbejde for, at der indføres klare definitioner og regler for 
transporterhvervet. Regler, der sikrer ligestilling af ansatte i 
transportsektoren på land med ansatte på havet. Bl.a. skal 
eksportchauffører ikke omfattes af EU’s udstationeringsdirektiv, ligesom 
cabotage-kørsel skal afgrænses i antallet af operationer og begrænses til en 
fastsat periode på for eksempel tre eller fire dage. 
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TRÆD IND I BANK- OG KAPITALMARKEDSUNIONEN  

Finansielle markeder i Europa bliver stadig mere integrerede på tværs af 
landegrænser. Banker og kreditinstitutter arbejder internationalt og er i visse 
tilfælde meget store i forhold til de nationale økonomier. 

På samme tid er finanstilsynet og mange finansielle regler nationale. Det holder 
ikke. Vi risikerer - igen - finanskriser og økonomiske sammenbrud, hvis 
internationale finanskriser opstår. Som det er i dag, har mange lande ikke mulighed 
for at redde banksektoren på egen hånd, da den er væsentligt større end 
samfundsøkonomien. Det gælder også Danmark, hvor banksektoren er fire gange 
større end det danske bruttonationalprodukt.  

● Venstre mener, Danmark skal være med i Bankunionen. Vi opfatter den 
grundlæggende som en fælles forsikringsordning, der kan kappe båndene 
mellem medlemsstaterne og bankerne. Dermed kan et bankkrak ikke risikere 
at føre til statsbankerot. Venstre kræver, at bankunionen konstrueres, så 
det i hovedreglen er banksektoren selv, og ikke staten og dermed 
skatteyderne, der betaler til forsikringsordningen. 

● Venstre er opmærksom på - og vil sikre - at dansk deltagelse i bankunionen 
og kapitalmarkeds-unionen. Det skal også garanteres, at det danske 
realkreditsystem kan videreføres under bankunionen. Venstre ønsker på sigt 
et opgør med ØMU-forbeholdet. 

● Venstre vil sikre, at EU arbejder for en standardisering og effektivisering af 
de europæiske regler for inddrivelse af gæld imellem medlemsstaterne, 
herunder også fra borgerene. Dette er bl.a. en forudsætning for et reelt 
fælles marked for finansielle ydelser. 
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UDFORDRING 2: SIKKERHED OG TRYGHED TRUET 

Europa er en af de mest gæstfrie områder på kloden. I dag kan over 1,4 milliarder 
borgere fra over 60 lande verden over nyde godt af visumfri indrejse til EU. 
Bevægeligheden styrker økonomi, velstand og kulturel mangfoldighed. 

Men - et stadigt mere åbent Europa har også ulemper. I 2015 og 2016 registrerede 
EU flere end 2,5 millioner ulovlige krydsninger af EU’s ydre grænse. Den voldsomt 
stigende befolkningstilvækst i det sydlige Afrika, hvor befolkningen ventes at 
fordobles til 2,5 mia. mennesker inden 2050, og i Asien vil i mange år fremover 
forårsage et øget migrationspres på Europa. Denne enorme migration - nogen vil 
kalde det folkevandring - kræver en klar, effektiv og usentimental grænsepolitik.  

Gennem en årrække har Europa stået over for en stigende terrortrussel. Danmark 
er afhængig af et tæt og tillidsfuldt politi- og retssamarbejde med andre lande, 
ikke mindst inden for EU. 

Ligesom terror er vore dages kriminalitet international og grænseoverskridende. 
Der er konstant 5.000 multinationale kriminelle netværk i gang med at bedrive 
kriminalitet kloden over på tværs af grænserne. Det gælder alle former for 
kriminalitet, men især menneskehandel, våbenhandel, narkotikasmugling og -salg, 
samt cyberkriminalitet af enhver art. 

Omrejsende kriminelle inden for EU’s grænser søger mod mere velstående dele af 
EU under beskyttelse af EU-lovgivningens regler om fri bevægelighed. Samtidig 
betyder nye teknologier, at den grænseoverskridende kriminalitet bliver stadig 
mere sofistikeret og sværere at efterforske for landenes politienheder alene. 

I lyset af disse markante udfordringer med grænseoverskridende kriminalitet og 
sikkerhedsrisici mener Venstre, at der skal være en selvstændig, handlekraftig 
europæisk ramme.  

I forhold til forsvars- og sikkerhedspolitik er NATO stadig grundstenen for Danmark. 
Men -  det står også klart, at EU må påtage sig et større ansvar for 
sikkerhedssituationen i Europa. Migration og grænseoverskridende kriminalitet 
skyldes ofte konflikt og ustabilitet i nærområdet, og derfor må EU’s udenrigs-, 
sikkerheds-, og forsvarspolitisk samarbejde udbygges på de områder, hvor NATO 
ikke træder til. 

Hvis vi også fremover ønsker en verden baseret på frihed, demokrati og 
menneskerettigheder, så må Europas stemme styrkes i verden, så de 
grundlæggende frihedsværdier også i fremtiden får en fremtrædende plads – både i 
regionale og globale internationale organisationer. EU skal derfor styrke den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og målrette indsatsen som verdens største 
bistandsdonor.  
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VENSTRES SVAR 

 

BEKÆMP TERRORISME OG KRIMINALITET 

Når terrorister og andre kriminelle finder nye veje, må EU også udvikle sin indsats 
for at beskytte Europa og Europas værdier. Derfor skal de myndigheder, der står 
vagt om vores sikkerhed have de nødvendige redskaber. 

● Venstre ønsker at afskaffe retsforbeholdet, så Danmark kan være helt med i 
- og få fuld nytte af - den fælles kriminalitetsbekæmpelse. Det drejer sig om 
deltagelse i så vigtige foranstaltninger og institutioner som den Europæiske 
arrestordre, PNR-registret og Eurojust. 

● Venstre vil arbejde for, at Danmark bliver fuldgyldigt medlem af Europol-
samarbejdet igen. Det skal ske, når den nuværende aftale skal op til 
revision. Samtidig skal retsgrundlaget for udveksling af oplysninger i det 
bilaterale samarbejde mellem EU-landene og relevante tredjelande styrkes. 

● Grænseoverskridende kriminalitet skal bekæmpes på alle niveauer. Venstre 
vil gøre op med den del af EU’s opholdsdirektiv, som foreskriver, at kun 
alvorlig kriminalitet kan føre til udsendelse af Danmark. 

● Udenlandske kriminelle skal afsone deres straf i hjemlandets fængsler. 
Venstre vil presse på for, at EU sikrer hjælp til modtagerlande enten 
finansielt eller med praktisk byggeri af fængsler, hvis lavere standarder i 
modtagerlandet bruges som argument for ikke at modtage fanger. 

● Venstre ønsker en europæisk aftale om minimums-strafferammer.  

● EU skal styrke samarbejdet mellem politi og efterretningstjenester så der 
smidigt og hurtigt kan udveksles generelle efterretninger, herunder 
personoplysninger, bilateralt mellem disse myndigheder.  

● EU skal sikre større gensidig anerkendelse af og hurtig og effektiv bistand til 
gennemførelse af kendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden, så 
man ikke kan skjule sig i ét EU-land og derfra begå kriminalitet i et andet.  

 

STYRK EU’S YDRE GRÆNSER - BREMS MIGRATIONEN - FORNY 
ASYLSYSTEMET - HJÆLP AFRIKA OG MELLEMØSTEN 

EU’s ydre grænse skal beskyttes effektivt for at forhindre ulovlig migration og 
styrke indsatsen mod terrorisme og anden kriminalitet. Det er en afgørende 
forudsætning for de åbne indre grænser. Så længe, der ikke er styr på den ydre 
grænse, skal grænsekontrollen ved den danske grænse opretholdes.  

● Venstre ønsker, at EU’s grænseagentur, FRONTEX, styrkes betydeligt - og får 
selvstændigt mandat til at sætte ind i internationale farvande. 
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● Venstre vil arbejde for, at EU-systemet for rejseoplysninger og 
rejsetilladelser (ETIAS), som svarer til USA’s ESTA-system, gennemføres 
hurtigst muligt. Systemet kontrollerer for ulovlig migration og er et 
sikkerhedscheck inden indrejse til EU. 

● EU’s asylsamarbejde skal reformeres, men kvoter for mennesker er en skidt 
ide, som aldrig kommer til at fungere. Venstre håber derfor, at kvoter for 
omfordeling af flygtninge og migranter opgives, og Venstre vil insistere på, 
at der i stedet arbejdes på en realistisk helhedsplan, der sikrer de ydre 
grænser og forebygger menneskestrømme.  

● Venstres ønske er, at EU’s asylsamarbejde skal tage udgangspunkt i fælles 
asyl-behandlingssteder i de områder, hvor asylansøgerne kommer fra, og 
hvor asylbehandlingen derfor naturligt skal finde sted. Der skal laves aftaler 
med de relevante lande i Nordafrika og Mellemøsten. 

● EU skal koordinere hjælpen i nærområderne og sikre hjemsendelsesaftaler 
med illegale migranters hjemlande, så der sker en reel og hurtigere 
hjemsendelse. Noget for noget er et sundt princip i udviklingssamarbejdet. 
Når vi hjælper et land med dets udvikling, skal vi også stille krav om 
tilbagetagelse af dets egne statsborgere. 

● Venstre vil arbejde for - og deltage aktivt i - en betydelig og målrettet 
hjælpe- og udviklingsplan for Afrika (en Marshall-lignende plan). Målet skal 
være at give tilstrækkeligt håb om et bedre liv i de afrikanske lande, så 
migration til Europa samtidig bliver mindre attraktivt. Denne plan skal 
koordineres af EU men skal finansieres med bidrag fra europæiske og 
gennem frivillige donationer fra forskellige lande. 

 

UDBYG FÆLLES UDENRIGS-, FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 

Nye sikkerhedstrusler kræver at vi styrker EU’s udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitiske samarbejde - som et nødvendigt supplement til og samarbejde 
med NATO-alliancen. 

● Venstre mener, at Danmark på sigt skal ophæve forsvarsforbeholdet og 
deltage fuldt i det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde. EU's 
forsvarssamarbejde hviler på frivillighed. Det handler om et pragmatisk og 
realistisk samarbejde mellem medlemslande, der ønsker at udvikle fælles 
forsknings- og teknologi-projekter i årene fremover. 

● EU’s udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske strategi skal gennemføres 
hurtigt og effektivt. Det gælder især de forebyggende initiativer, der skal 
mindske de sikkerhedspolitiske risici og styrke svage stater i Europas 
nærområder i Nordafrika og Mellemøsten.   

● Venstre er tilhænger af, at EU’s udenrigstjeneste (EEAS) fortsat udbygges, 
bl.a. med den militære planlægningsenhed, der vil gøre EU-landene i stand 
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til i fællesskab at forberede, planlægge og gennemføre militære operationer 
for at stabilisere og yde nødvendig humanitær bistand. 

● Venstre vil arbejde for, at Danmark får mere fordel af de over 130 fælles 
EU-ambassader og -repræsentationer verden over. Blandt andet ved, at det 
sikres, at de fælles ambassader påtager sig den konsulære støtte til EU-
borgere for lande, der ikke har ambassader i landet.   

 

GIV FRIHEDSORIENTERET UDVIKLINGSBISTAND 

EU og dets medlemslande yder i dag mere udviklingsbistand end resten af verden 
tilsammen (60 pct). Det giver stor effekt af investeringer og politisk indflydelse. 
Men - den rekordstore bistand skal udnyttes bedre til også at sikre udbredelsen af 
grundlæggende frihedsværdier og understøtte EU’s overordnede prioriteter, bl.a. 
sikkerhed, reguleret migration og klima, respekt for menneskerettigheder og en 
liberal global handelspolitik. 

Venstre mener, at frihandel er vejen til øget selvstændighed og udvikling. Den 
bedste udviklingsbistand er derfor øget frihandel. EU skal derfor i højere grad åbne 
sit marked for verdens fattigste lande og dermed satse på hjælp til selvhjælp. 

Venstre vil arbejde for, at EU og EU’s medlemsstater omvendt skal insistere på, at 
der laves skrappe kriterier for at modtage udviklingsstøtte, så det f.eks. bliver en 
forudsætning for bistand, at modtagerlandet uden tøven tager imod afviste 
statsborgere efter endt asylbehandling.  

● Venstre vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at EU’s medlemslande - som 
Danmark - skal leve op til FN-forpligtelsen om at bidrage med 0,7 pct. af 
deres bruttonationalindkomst (BNI) til udviklingsbistand. Det sker kun for en 
håndfuld af lande i dag. 

● EU skal i højere grad målrette udviklingsbistanden mod fattige og uudviklede 
samfund, hvor svage stater samtidig er truet af borgerkrig og opløsning. Det 
er for Venstre centralt, at de mest udsatte regioner i Afrika og Mellemøsten 
er i fokus for EU’s fremtidige indsats. Det er ofte i de områder, hvor 
fattigdommen er størst, og hvor millioner af flygtninge rejser fra på grund af 
usikre levevilkår. 

● Der er flere end 65 millioner mennesker på flugt verden over. Antallet af 
flygtninge, internt fordrevne og asylansøgere har aldrig været højere. Derfor 
vil Venstre være med til at sikre, at EU styrker den humanitære indsats i 
nærområderne. 
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UDFORDRING 3: KLIMA OG MILJØ - AT FÅ ALLE MED 
Klima- og miljøudfordringer er per definition grænseoverskridende. Derfor skal de 
også adresseres i internationalt regi. I Venstre ser vi EU som et naturligt forum til 
at sikre et godt miljø i vores del af verden. EU kan også sikre en bedre 
forhandlingsposition internationalt, så verdens øvrige regioner presses med på 
løsninger, som betyder effektive globale miljøforbedringer. Det gælder ikke mindst 
FN’s 2030 dagsordenen og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Den 
position har stor betydning for grøn eksport og tusindvis af danske arbejdspladser. 
Vores førerposition er skabt over årtier, hvor Danmark har haft et højt 
ambitionsniveau, når det gælder klima og miljø.  

Det er Venstres klare holdning, at EU skal tage globalt lederskab og føre en effektiv 
miljøpolitik, der løser grænseoverskridende problemer. Fælles EU-miljøkrav på alle 
områder, hvor forureningen er grænseoverskridende skal sikre, at borgere og 
virksomheder i ét EU-land ikke kan vælte omkostninger videre til et andet EU-land. 

 

VENSTRES SVAR 

 

LAD EU LEDE DEN GRØNNE OMSTILLING 

De færreste er efterhånden i tvivl, når de iagttager de alarmerende forandringer i 
vores klima: Opfølgningen på 2030-dagsordenen, Paris-aftalen og de 17 Verdensmål 
for bæredygtig udvikling på EU-niveau må og skal være ambitiøs. 

EU’s opfølgning skal sikre, at EU og medlemslandene kan fastholde deres position 
som globale frontløbere inden for bæredygtig udvikling. Europa må gå forrest, også 
når det gælder integration af FN’s verdensmål - på alle relevante politikker og 
lovgivning. 

I den forbindelse er udrulningen af EU’s Energiunion helt central. Energiunionen 
udstikker retningen for fremtidens europæiske energi- og klimapolitik. Den skal 
bidrage til, at EU både når sine 2030 målsætninger og den langsigtede målsætning 
om en økonomi uden brug af fossile brændstoffer i 2050. 

● Venstre vil arbejde for en hurtig gennemførelse af den Europæiske 
Energiunion til stor gavn for den danske eksport af grøn energiteknologi.  

● De europæiske bygninger står for hele 40% af energiforbruget og 36% af CO2-
udslippet i EU-området. Venstre ønsker, at EU hurtigt får de mange 
“lavthængende frugter” høstet ved at isolere bygningsmassen. 

● Venstre vil arbejde for, at alle får lige adgang til den europæiske 
forsyningsnet inden 2024. Liberaliseringen af de Europæiske elmarkeder var 
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en uomtvistelig liberal succes. Men nu mangler implementeringen af et fuldt 
integreret indre marked for el.  

● Det skal koste at forurene. Venstre støtter en reform af det europæiske 
kvotehandelssystem (ETS). Med færre kvoter vil der fremover være mere 
ensartede og klare priser til gavn for den grønne omstilling. 

● Venstre mener, at kulkraft med tiden skal udfases i hele EU.  

● Venstre vil arbejde for, at minimum 20 pct. af EU’s forskningsmidler skal gå 
til forskning i EU’s Klima- og miljø. 
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UDFORDRING 4: VÆRDIER UNDER PRES 
Europa er et af de steder i verden, hvor demokrati og liberale frihedsværdier står 
stærkest. Det skal de blive ved med. Erfaringer fra de senere år viser dog, at 
demokrati og retsstatsprincipper ikke kan tages for givet i Europa. De europæiske 
kerneværdier er flere steder under pres. 

En del af presset er inspireret og hjulpet af fremmede magter, primært Rusland, 
som med ny teknologi og via sociale medier forsøger at øve indflydelse på - og 
manipulerer med - demokratiet i Europa. Fake news er blevet en samlebetegnelse 
for den trussel, som den systematiske (mis)brug af data og fakta udgør. Det er også 
en fælles EU-opgave at dæmme op for denne trussel.  

Også inden for EU’s egne grænser - sågar på regeringsniveau i flere medlemsstater 
- ser vi fælles værdier trådt under fode. Det gælder både grundlæggende 
retsstatsprincipper, demokratiske spilleregler og menneskerettighederne.  

Derudover skaber migrationen til Europa af befolkningsgrupper af ikke-vestlig 
oprindelse problemer med demokratiopfattelsen og en bekymrende støtte til 
lovreligion. Desuden er der store udfordringer med nogle nye borgeres holdninger 
til bl.a. ligestilling mellem mænd og kvinder. 

Værdierne er med andre ord under pres - og det er særdeles alvorligt, fordi 
værdierne er en del af vores fælles kontrakt med hinanden. Det truer vore 
traktatfæstede aftaler og endnu værre - Europas sammenhængskraft. 

Derfor er det uhyre vigtigt, at EU-landene står vagt om de centrale fælles værdier. 
Det vil sige, at EU-landene som helhed lever op til egne demokratiske normer og 
værdier. Ikke mindst hvis vi også skal fremme disse værdier over for lande ude i 
verden. 

  

VENSTRES SVAR 

 

STYRK DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATEN 

Venstre ønsker et Europa, hvor medlemslandene overholder de demokratiske 
spilleregler. EU bør derfor prioritere en forstærket fælles indsats for 
retsstatsprincipper, demokrati og menneskerettigheder, både i medlemslandene og 
i landene omkring EU. 

● I Venstre vil vi derfor indføre nye supplerende mekanismer, der gør det 
lettere for Kommissionen og Europa-Parlamentet at øge presset på 
medlemsstater, der underminerer retsstaten - som vi for eksempel har set 
det i Polen og Ungarn. Det skal blandt andet indebære muligheden for at 
fratage dem økonomisk støtte fra EU. 
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Venstre ønsker, at Kommissionen skaber nye målbare kriterier, der sikrer at 
udbetaling fra EU’s fonde (bl.a. struktur- og landbrugsfondene) gøres betinget af, 
at medlemsstaten lever op til antikorruptionsmål og en beviseligt uafhængig 
retsstat. 

Venstre er i princippet tilhænger af at udvide EU. Men i lyset af erfaringer fra 
østudvidelsen i 2004, skal kravene til ansøgerlande skærpes - herunder ift. 
Københavnerkriterierne som handler om evnen til at leve op til retsstatsprincipper, 
administrere og håndhæve EU-lovgivning samt evnen til at bekæmpe korruption.  

● Venstre vil arbejde for, at Kommissionen etablerer nye målbare kriterier for 
opfyldelse af kravene i optagelsesforhandlingernes kapitel 23 og 24, der 
dækker retssystemet, de grundlæggende rettigheder samt korruption og 
sikkerhed. Disse kapitler skal åbnes først i forhandlingerne, og skal ikke 
lukkes, inden alle andre kapitler er på plads. 

● Ansøgerlande skal gennem en årrække have demonstreret, at de lever op til 
kriterierne inden de accepteres som EU-land. 

● Venstre anser ikke længere Tyrkiet for at være en egnet ansøger til EU. 

 

BEKÆMP MISINFORMATION OG ANGREB PÅ DEMOKRATIET 

Den udbredte og systematiske brug af misinformation er en trussel mod 
demokratiet og der er stor risiko for, at både parlamentsvalg og folkeafstemninger 
er blevet påvirket af koordinerede angreb. Truslen er klart grænseoverskridende og 
veldokumenteret, og den demokratiske krise har været åbenbar i snart et stykke 
tid. EU bør derfor tage en ledende rolle i arbejdet med at sikre det europæiske 
demokrati gennem bekæmpelse af undergravende og bevidst misinformation. 

● Venstre vil arbejde for, at borgernes data ikke misbruges. EU skal sikre 
balancen mellem beskyttelse og gennemsigtighed ved brug af samme data. 
Vel at mærke uden, at det hindrer erhvervslivets muligheder på nettet. Det 
skal gøres ved en revision af EU’s E-handelsdirektiv. Denne revision skal også 
indeholde en ny definition på online-tjenester som Facebooks og Googles 
ansvar for indholdet på deres platforme. 

● Ved at oprette en public-servicepulje (modelleret efter Venstres danske 
model) skal EU i højere grad understøtte uafhængig og undersøgende 
journalistik og organisationer, der arbejder for at eksponere misinformation 
og anden misbrug af grænseoverskridende karakter. 

● Venstre ønsker, at EU skal koordinere og understøtte fælles politikker og 
erfaringer med digital dannelse, så især unge, men også ældre medborgere, 
opnår fortrolighed med og kritisk sans overfor det info-bombardement, de 
udsættes for dagligt.   

● Europa skal være bedre til at sikre effektiv identifikation af misinformation, 
som har potentiale til at svække demokratiet. Venstre vil styrke EU-
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Kommissionens East-Stratcom-enhed, så den bliver et mere fintmasket filter, 
får bedre researchmuligheder og bredere geografisk dækning. 
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UDFORDRING 5: SKEPSIS OG MANGEL PÅ LEGITIMITET 
Det danske medlemskab af EU giver velstand, vækst og udviklingsmuligheder, som 
kommer både borgere og erhvervsliv til gavn. Og tilslutningen til medlemskabet er 
som regel over 70 pct. Trods de imponerende tal er der i befolkningerne alligevel 
ofte en skepsis overfor EU og den måde, EU-samarbejdet foregår på. 

Den skepsis kommer særligt til udtryk, når EU i perioder ikke leverer løsninger på 
tidens store, grænseoverskridende problemer. Dette har været aktuelt to gange på 
et årti, først under finanskrisen - og siden under flygtninge- og migrantkrisen.  

Skepsis opstår også, når europæisk politik er urimelig: Når kriminelle EU-borgere 
kan komme til Danmark under dække af EU-reglerne; når vi ikke kan sende 
kriminelle EU-borgere til afsoning i eget land; når nogle danskere føler sig truet på 
jobbet, fordi arbejdskraftens fri bevægelighed betyder lavere lønninger til 
østeuropæisk arbejdskraft; når EU-regler skaber ikke tiltænkte træk på danske 
velfærdsydelser; eller når store multinationale virksomheder unddrager sig 
skattebetaling ved at skatteshoppe i EU. 

Endelig kan EU-systemet synes uigennemsigtigt. Det giver nemt anledning til myter 
a la den krumme agurk eller det indbildte lakridspibeforbud. Og politiske 
kompromisser mellem medlemslandene - så som Strasbourg-placeringen af 
parlamentet - bliver bebrejdet “EU”. 

Den løbende bekymring skal tages alvorligt. Også mere alvorligt end hidtil. Ellers 
risikerer vi, at der rokkes ved borgernes tiltro til EU-samarbejdet.  

Derfor er det en meget vigtig opgave at sikre, at danskerne opfatter EU-
samarbejdet som rimeligt. Venstre vil derfor arbejde for et EU, der tager 
befolkningernes bekymringer alvorligt, og som kommer tættere på borgerne og 
leverer løsninger, der giver mening. 

 

VENSTRES SVAR 

 

LAD TRÆK PÅ VELFÆRDSYDELSER VÆRE RIMELIGE 

Den frie bevægelighed i EU er et fundamentalt gode og derfor afgørende at kæmpe 
for opbakning til. Det kræver et system, som er rimeligt og fleksibelt i forhold til 
de store nationale forskelle på velfærdsområdet. 

Det danske velfærdssystem bygger på en samfundskontrakt mellem stat og borgere, 
og giver danske borgere lige og fri adgang til alt fra sundhedsydelser til uddannelse 
og tilskud i alle faser af tilværelsen. Til gengæld er skatten høj og betales gennem 
et langt arbejdsliv. 
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Andre EU-lande har helt anderledes modeller, og det må være op til den enkelte 
nationalstat at stå for administration og finansiering af deres egen model. EU skal 
ikke være en social union. Beslutninger om borgernes sociale vilkår træffes bedst 
så tæt på borgerne som muligt.  

I dag er EU-reglerne udformet sådan, at EU-borgere, som arbejder i Danmark, har 
ret til velfærdsydelser i nogenlunde samme omfang som danske borgere. Det har i 
en række tilfælde vist sig reelt at give urimelig forskelsbehandling af danskere. 
Derfor vil Venstre arbejde for et fleksibelt og mere rimeligt system. 

● Venstre ønsker at indeksere velfærdsydelser, for eksempel børnechecken, til 
omkostningsniveauet i det land, hvor de udbetales til børnene. I Bulgarien 
svarer en dansk børnecheck til 2½ måneds gennemsnitsindtægt, og det er 
selvfølgelig urimeligt ikke at have muligheden for at behandle alle lige - ved 
at indeksere ydelserne til lokal-økonomien.  

● EU-borgere har i dag adgang til det danske uddannelsessystem, og med 10-12 
timers arbejde i Danmark ugentligt giver det adgang til dansk SU og lån. 
Omkostningerne til andre EU-borgeres SU og –lån er eksploderet de seneste 
år, og derfor vil Venstre arbejde for strengere vilkår for at opnå SU som 
udlænding. 

● Danmark skal sikres ret og mulighed for at indkræve misligholdt offentlig 
gæld. Når unge i dag rejser fra Danmark, men ikke betaler af på deres SU-
gæld, bliver der ikke fulgt op. Det skal laves om, så alle betaler det, de 
skylder. 

● På grund af uklarhed i EU-lovgivningen har Europa-Domstolen med en række 
skelsættende domme skabt meget vide rammer for, hvordan man definerer 
en arbejdstager. Venstre ønsker et opgøre med arbejdstagerbegrebet, så der 
skabes en rimelig retstilstand og velfærdsvilkår. 

 

LAD FRI BEVÆGELIGHED BLIVE FAIR BEVÆGELIGHED 

Arbejdskraftens fri bevægelighed er en helt central del af EU’s indre marked. Den 
sikrer den enkelte – dansker som udlænding - en enestående personlig frihed til at 
rejse og prøve lykken - med studier eller arbejde - og at samle erfaringer fra 
udlandet og vende hjem med internationalt udsyn.  

EU-borgere, der arbejder i Danmark, er en rigtig god forretning. Undersøgelser 
viser, at EU-borgere, der bosætter sig og arbejder i Danmark er en stor gevinst for 
samfundet. De ca. 160.000 EU-borgere, der havde bopæl i Danmark bidrog i 
gennemsnit med 21.200 DKK pr. år til den danske statskasse.  

Men en lang række medlemslandes befolkninger frygter alligevel konsekvensen af 
arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er derfor helt afgørende, at succesen med 
den fri bevægelighed også opleves som en succes. For at sikre en folkelig 
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opbakning til de mere åbne grænser, skal vi følge op med justeringer, der tager 
højde for hvad der er ret og rimeligt. 

Udgangspunktet er klart: Hvis danske (og andre europæiske) virksomheder skal 
kunne klare sig i den globale konkurrence, kræver det muligheden for at tiltrække 
arbejdskraft. Arbejdskraftens frie bevægelighed giver danske virksomheder lettere 
adgang til arbejdskraft fra hele EU. Til gengæld skal de arbejde under gældende 
løn- og arbejdsvilkår.  

Desuden skal det være muligt for de enkelte medlemslande at indrette deres 
velfærdssystemer, så velfærdsydelser gives ud fra rimelige hensyn og 
optjeningsprincipper, uden at det nærmest automatisk betyder en dom for 
diskrimination ved den europæiske domstol. 

I Venstre ønsker vi, at Danmark er åbent for dem, der kan og vil arbejde og dermed 
bidrager til vores samfund. Det kræver en fri - og fair - bevægelighed. 

● Schengen-samarbejdet skal reformeres og gøres mere fleksibelt for landene 
under hensyn til arbejdskraftens fri bevægelighed. 

● EU-borgere skal arbejde under samme løn- og arbejdsvilkår som danskere 
ansatte, så danske lønmodtagere ikke trues på deres levebrød. 

● Det skal sikres, at EU-bestræbelser på at ensarte regler på arbejdsmarkedet 
ikke er en trussel mod det fornuftige danske RUT-register, der sikrer mod 
snyd fra udenlandske selskaber i Danmark. 

● Bestræbelserne på at oprette en Social Union skal ikke støttes. I stedet skal 
man arbejde på at skabe synlighed om de bedste modeller og udveksle 
erfaringer - og involvere alle de (sociale) partnere, som i dag understøtter 
arbejdsmarkedet og velfærden i medlemslandene. 

 

STANDS SKATTESPEKULATION 

En forudsætning for at samfundet hænger sammen er, at alle både borgere og 
virksomheder betaler deres rimelige andel af de samlede samfundsomkostninger. 
Derfor er det heller ikke rimeligt, når borgere og virksomheder snyder 
medlemslandenes statskasser og indgår i skadelig skattespekulation ved at flytte 
penge rundt mellem landene i EU for at undgå skattebetaling. Samlet set går EU-
landene glip af mere end 1000 mia. euro årligt på grund af skattesnyd. 

I Venstre mener vi, at skat som udgangspunkt er et nationalt anliggende. Løsningen 
er derfor heller ikke, at vi fastsætter skattesatserne i EU. Til gengæld skal EU gå 
forrest i kampen mod skatteunddragelse og skadelig skattespekulation. Almindelige 
mennesker skal opleve, at alle betaler deres rimelige bidrag til samfundet. 
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● Venstre vil arbejde for, at EU sikrer aftaler om oplysningspligt for 
skatterådgivere og om udveksling imellem medlemslandene af 
ejerskabsforhold. 

● Venstre støtter, at EU’s black-list skal udvides til at omfatte EU-lande. 

● Nationale skatteaftaler mellem EU-landene og internationale virksomheder 
skal offentliggøres. 

● EU’s kontrol af skatteunddragelse skal styrkes og konkurrencekommissærens 
direktorat skal udvides med en skatte-taskforce. 

 

LAD EUROPA KOMME TÆTTERE PÅ DANMARK 

EU-samarbejdet er genstand for meget utilfredshed og brok - ofte uberettiget. 
Mange EU-borgere oplever fællesskabet som fjernt og bureaukratisk, hvor der nogle 
gange træffes urimelige eller uforståelige beslutninger. For at sikre større 
samhørighed mellem EU og medlemslandene, skal både Bruxelles og nationale 
parlamenter tage ansvar for at forbedre samarbejdet. 

● Venstre vil arbejde for et langt tættere og mere forpligtende samarbejde 
mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Det gælder både i 
forhold til den politiske dagligdag, hvor rutiner og kontakter kan forbedres, 
både formelt og uformelt.  

● EU skal tillade 1/3 af de nationale parlamenter at opfordre Kommissionen til 
at fremsætte lovforslag. I dag har kun Rådet og Europa-Parlamentet den 
mulighed.  

● Der indføres et “grønt kort”, som tillader de nationale parlamenter at 
revidere og kommentere EU-forslag inden for en 10 uger efter 
fremsættelsen. I dag har man kun en reaktiv “gul kort” og “rødt kort” 
ordning, hvor en tredjedel af de nationale parlamenter kan protestere og 
opfordre Kommissionen til at stoppe et forslag. 

● Venstre vil sikre, at den kommende EU-Kommission styrker de lokale fælles 
EU-kontorer i medlemslandene markant med at sikre kvalitet i formidlingen 
af EU - og arbejdet med at bringe Bruxelles nærmere landenes borgere.  
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UDFORDRING 6: UENIGHED OM FREMTIDENS KURS 
Europa står i disse år ved en skillevej. Brexit har betydet opbrud, og mange mener, 
at det er rette tid at indfri ambitionerne om en mere centraliseret union, for nogen 
drømmen om Europas Forenede Stater. Det er en farlig utopi og forkert udvikling, 
der kan efterlade lande som Danmark i Europas politiske periferi. 

Opgaven bliver derfor at sikre et fremtidigt frit, rigt og trygt Europa med et 
liberalt EU-samarbejde bestående af selvstændige europæiske nationer, som har 
besluttet at løse en række opgaver i fællesskab. Et frivilligt, forpligtende, men 
også fleksibelt samarbejde, der tillader forskellighed og decentrale beslutninger 
med udgangspunkt i klare fælles værdier. 

Kursen og visionen skal stå klarere - og det samme gælder opgavefordelingen 
mellem EU’s institutioner. Før det sker - viser historien - er det nærmest umuligt at 
skære “overflødigt fedt” væk og gøre EU slankere. 

Intet sted er dette tydeligere end på EU’s budget. Tiden efter Brexit - og gabet på 
15 pct. - har afdækket markante forskelle i holdningen til det fremtidige budgets 
størrelse, funktion og finansiering. 

EU's budgetter bør fremover fokusere på netop de EU-programmer, der har klar 
europæisk merværdi. Det giver ingen mening, at penge først sendes til Bruxelles 
for derefter at blive sendt retur til en medlemsstat, der lige så godt kunne have 
lavet og betalt programmet selv. 

Uenigheden om fremtidens kurs følger ikke kun en ideologisk skillelinie. Den største 
udfordring for det europæiske samarbejde er nemlig ikke kampen mellem højre og 
venstre, mellem blå og rød. Det er er striden mellem Nord og Syd, og nu også 
mellem Øst og Vest.  

Det skal Danmark tage bestik af. Efter Brexit står det klart, at vi er midt i en 
regionalisering af politik i Europa; en opdeling, hvor Tyskland-Frankrig står 
sammen, hvor Syden er et andet delfællesskab, og hvor Visegrad-landene i øst ofte 
også agerer som en blok.  

Denne udvikling kræver et nordeuropæisk svar. Og det svar er et udvidet politisk 
samarbejde i landene omkring Nordsøen og Østersøen. 

 

VENSTRES SVAR  

LAD DANMARK FYLDE MERE I EU  

I Venstre er svaret på den europæiske udfordring ikke mere centralisering. 
Tværtimod. Det liberale princip om decentralisering af ansvar og beslutninger er 
vejen frem.  
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Det handler om at fordele kompetencerne bedre mellem EU’s institutioner og 
nationalstater. Set fra et dansk perspektiv betyder det mere Danmark i EU. 

EU skal fokusere på de store fælles opgaver og mindre på alle de områder, hvor 
kommuner, regioner og stater kan gøre det bedre - og tættere på borgerne. 

● Venstre vil foreslå en ny og mere fleksibel model for EU-medlemskab. 
Grundlaget skal fortsat være de fire friheder, de grundlæggende rettigheder 
og værdier fra traktaten, Det Indre Marked, Finanspagten og Det Europæiske 
Semester. Men - hvor forskellige niveauer af engagement og involvering 
derudover tillades uden risiko for sanktioner. I forbindelse med en fremtidig 
traktatændring vil denne model skulle indskrives - selvfølgelig efter grundige 
forarbejder. 

● Venstre vil arbejde for, at Danmark forbliver en tæt integreret del af EU’s 
økonomiske og monetære samarbejde. Vi vil bl.a. foreslå, at der udarbejdes 
en politisk erklæring, hvor Eurozonens medlemmer forpligter sig til altid at 
orientere ikke-Euro-medlemmer om beslutninger så tidligt, at disse ikke 
efterlades i “baghjul”. 

● Venstre har taget initiativ til at danne et nyt “Nordeuropæisk Partnerskab”, 
der - ud over Venstre - tæller liberale partier i Sverige, Finland, Estland, 
Holland og Irland. Dette regionale samarbejde mellem “De seks” skal 
udvides til reel koordination mellem ligesindede lande, på en række 
fundamentale EU-spørgsmål, f.eks. graden af yderligere integration, 
centralisme overfor decentralisme, økonomisk politik, budget, 
skatteudskrivning, sociale spørgsmål og velfærd m.m.. 

En forudsætning for indflydelse er at være til stede. Danmark ventes inden for en 
kort årrække at blive underrepræsenteret i EU-institutionerne. Med færre danskere 
i EU svækkes mulighederne for at få indsigt og indflydelse. Det er derfor også 
vigtigt med danske ansatte i EU-institutionerne, således at danske synspunkter, 
holdninger og værdier er repræsenteret på alle niveauer, også i det daglige 
arbejde. 

● I tillæg til Regeringens ’Handlingsplan for fremme af danskere i EU’ vil 
Venstre arbejde for, at EU’s rekrutterings-kontor, EPSO, gennemfører en 
række ekstraordinære rekrutteringsrunder, der skal sikre en proportionalt 
balanceret repræsentation af danskere på alle niveauer i de europæiske 
institutioner. 

 

TILPAS EU'S BUDGET OG FINANSER 

EU's budget udgør 1 procent af EU-landenes bruttonationalprodukt (BNP). Det er 
ikke et stort budget, hverken i forhold til nationale budgetter eller i forhold til de 
mange opgaver og kompetencer, som EU pålægges af medlemsstaterne. EU skal 
derfor prioritere opgaverne og sørge for, at vi koncentrerer indsatsen om de 
kerneopgaver, som skaber klar merværdi for medlemslandene. 
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Denne udfordring bliver endnu større i årene fra 2020-27, hvor Storbritannien er 
trådt ud af EU og har efterladt et betragteligt hul i EU’s kasse (90 mia. kr.). 
Venstre deler ikke den opfattelse, at de øvrige 27 medlemmer af EU skal “dække 
hullet”. Det bliver derfor nødvendigt at reducere EU's budget på en lang række 
områder. Samtidig skal budgettet afspejle, at EU står overfor en række store 
investeringer i fælles opgaver som cybersikkerhed, ydre grænser, forskning mm. 

● EU’s budgetramme (på syv år) bør følge de politiske mandater og ændres til 
en femårig ramme, der starter året efter valg til EP. 

● Et større antal EU-programmer er lavet af specielle historiske grunde. Brexit 
er en god anledning til at tage et kritisk kig på programmerne for at se, om 
de stadig har merværdi for borgerne. Støtten bør også omlægges, så den i 
højere kan gives til nye prioriteter som styrkelse af ydre grænser, bedre 
integration osv. 

● Efter Brexit bør der også spares på de administrative udgifter i EU. Venstre 
ønsker 10%færre ansatte i flertallet af EU's institutioner, svarende til mere 
end 5.000 stillinger. I tillæg hertil skal EU i højere grad rekruttere 
lokaltansatte til varetagelse af også administrative opgaver for EU’s 
institutioner.  

● Venstre mener, at der fremover skal bruges flere penge i EU på at styrke den 
ydre grænsekontrol, politisamarbejdet og bekæmpelsen af 
grænseoverskridende kriminalitet inden for EU. Desuden skal der ydes mere 
støtte til især Afrika for at stoppe flygtningestrømme. 

● I forlængelse af udflytningen af stillinger i staten til andre dele af Danmark 
ønsker Venstre undersøgt, om dele af EU's administration også kan udflyttes 
til Medlemsstaterne - eksempelvis dele af EU's sprogtjeneste eller EU's 
statistiske kontor. 

● Venstre ønsker, at EU også fremover primært finansieres ved bidrag fra de 
enkelte medlemsstater. På den måde får Folketinget og de øvrige nationale 
parlamenter fortsat kontrol over - og et direkte medansvar for - EU’s 
flerårige budgetter både på udgifts- og indtægtssiden.  

● EU skal ikke have kompetence til at opkræve skatter, men kan kræve penge 
fra administrative foranstaltninger, som EU foretager på medlemsstaternes 
vegne. Det kan f.eks. dreje sig om gebyrer fra registrering af besøgende til 
EU (ETIAS-systemet) samt handel med C02-kvoter. 

● Som del af de nødvendige besparelser ønsker Venstre, at Kommissionen også 
forbereder og gennemfører en gennemgribende revision af EU-
institutionerne. Bl.a. ønsker Venstre nytten og funktionaliteten af Det 
Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
evalueret. Eksempelvis skal det undersøges, om disse med fordel kan 
underlægges Kommissionen administrativt. 
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