Venstres EU-program for EP-valget i 2019
Kære formænd, foreninger og bestyrelser,
Siden sommeren 2017 har Venstres EP-programudvalg arbejdet med at udvikle og skrive et
europapolitisk program, som skal danne grundlag for partiets Europa-politik og fungere som et
slags kompas ved EP-valget i 2019 og frem. Nu er tiden kommet til at sende ideudkastet i høring
hos Venstres foreninger, udvalg og netværk.
For at få så mange Venstrefolk som muligt inddraget i dette vigtige arbejde, er det besluttet at
køre processen frem mod 2019 i tre faser:
En identificerings- og indsamlingsfase, efterfulgt af en idéudviklingsfase samt en
formulerings- og vedtagelsesfase. Det giver god tid og maksimale muligheder for alle, der
ønsker at bidrage. Allerede dette første udkast er på den måde resultatet af en omfattende
proces, hvor repræsentanter for alle dele af Venstres organisation har deltaget.
Første fase har indtil nu især handlet om at indsamle al tilgængelig viden og få identificeret og
fastlagt en vision, samt en række overordnede temaer og nøglebegreber for det endelige
program.
I den kommende tid frem til 9. april 2018, vil første udkast som sagt være i høring hos jer i
organisationen, primært for at få kommentarer til den foreslåede ramme og liste over
prioriterede områder samt eventuelle andre idéer til programmets struktur og grundplan.
Derefter indarbejder programudvalget input og laver det endelige udkast.
Den anden høringsrunde, hvor det er tid til den detaljerede, tekstnære gennemgang med input
og ændringsforslag, er planlagt fra tiden efter det ordinære landmøde i november 2018 og frem
til januar 2019. Der bliver altså rig mulighed for og tid nok til at få indflydelse på programmets
konkrete indhold.
Baggrund for programarbejdet
Programudvalget er nedsat af Venstres Hovedbestyrelse, der også har godkendt processen.
Udvalget består af seks medlemmer og ledes af MEP Morten Løkkegaard. De øvrige medlemmer
repræsenterer folketingsgruppen og Venstres Europaudvalg, Venstres forretningsudvalg, det
paneuropæiske liberale parti, ALDE, og tidligere EU-medarbejdere i Venstres Folketingsgruppe.
Derudover er der tilknyttet to sekretærer.
Platform for EP-valg
Ambitionen med Venstres europapolitiske program er som sagt at skabe en platform, som
Venstre kan gå til valg på ved EP-valget i maj 2019. Desuden skal programmet danne rammen for
Venstres arbejde i Europa i de kommende år.

Det er naturligvis ikke en nem opgave. Politisk står vi med et “moving target”, et konstant
bevægeligt mål, hvor det kan være endog meget svært at forudse, hvad de næste par år vil
bringe i det europæiske samarbejde. Europa står nemlig overfor store forandringer. Efter et tiår
med en række kriser i EU-samarbejdet, kan vi så småt begynde at se fremad – selv om der stadig
er betydelig usikkerhed og store risici knyttet til fremtiden. Det står ikke desto mindre fast, at
fremgang og vækst i Europa skal ske i slipstrømmen af en finansiel og økonomisk krise, en
politisk beslutningskrise, en flygtninge- og migrationskrise, helt nye geopolitiske udfordringer
samt et grundlæggende forandret EU, efter at Storbritannien forlader samarbejdet ved
udgangen af marts 2019.
Programmets opbygning
Hvis Venstre skal have et godt valg i 2019, kræver det solide og liberale svar på alle de
udfordringer, der bedst løses inden for rammerne af det europæiske fællesskab.
Programmet er bygget op omkring en analyse af verden omkring os. Herfra udspringer de seks
vigtigste udfordringer og en lang række muligheder. Under hver udfordring skal Venstre give
klare liberale svar og løsninger. Målet skal i sidste ende være at få formuleret en moderne,
offensiv europapolitik for Venstre.
Vi har valgt at kalde idéudkastet ”Danskernes Europa”, fordi det efter de seneste års kriser står
klart, at danskerne nemmere skal kunne se sig selv i vores fælles europæiske samarbejde.
Desuden har EU brug for en stærkere forankring i, hvad man kunne kalde danske eller nordiske
værdier. I dette program er målsætningen formuleret i sætningen ”Mere Danmark i Europa Mere Europa i Verden”.
Når du læser dette idéudkast, så husk på, at vi stadig er i en idéudviklingsfase. Formuleringerne
er ikke endelige, og der er stadig plads til gode konkrete forslag til indhold. Først efter
landsmødet går vi i gang med kommaerne og de stilistiske øvelser. Det foreløbige udkast til
program kan med fordel læses med den brille på.
Alle input og ændringsforslag skal senest 9. april sendes til EU-konsulent Louise Skov på
EP2019@venstre.dk
Med venlig hilsen

Morten Løkkegaard

