לנצל את הסיכויים האירופאים
מצע בחירות מקוצר.

לנצל את ההזדמנויות:
בואו נעצב את אירופה
של העתיד.
בשנים האחרונות הועמדה אירופה יותר ויותר תחת סימן שאלה .מסך של ערפל לגבי פשרות פוליטיות
.לכאורה ,מסתיר לאזרחי האיחוד את המבט
בה בעת ,היתרונות של אירופה כה ברורים :שלום ושגשוג .ללמוד ולעבוד בכל מדינות הקהילה .נסיעה
.ללא פקחי גבול
אנו הדמוקרטים החופשיים רוצים לאפשר לאירופה שוב לזהור .עם רפורמות ורצון יצירתי .חשיבה ישנה
.רק מעכבת עבורנו את האפשרות להגדרה מחדש של אירופה
.אנו צריכים לעשות הרבה דברים אחרת וטוב יותר
.אנו הדמוקרטים החופשיים מעוניינים בזה ,ויש לנו את האומץ לכך
:בואו נתחיל
!בואו ננצל את ההזדמנויות שאירופה מעניקה לנו
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כללים ברורים למטבע חזק.
אנו בעד האירו .מטבע משותף לא רק מביא לנו יתרונות רבים בחיי היומיום – אלא גם הכלכלה שלנו נהנית מכך .עם זאת ,מטבע משותף ויציב מחייב חוקים ברורים
ונוקשים ,אשר אותם יש לשמור בתוקף

סנקציות על חובות יתר:
אם המדינות החברות צוברות יותר מדי חובות ,הן גם צריכות לשאת באחראיות לכך .אנו דורשים מערכת כללים מוצקה בעלת השלכות ברורות .במקרה של גירעון
.מופרז יחולו הסנקציות באופן אוטומטי בעתיד

מתן עזרה לשם עזרה עצמית:
אנו רוצים קרן המטבע האירופאית עם משימות שיוגדרו בבירור .הקרן תעזור במצבי חירום קונקרטיים על פי העיקרון של "מתן עזרה לשם עזרה עצמית" ,ותעזור
.להקים על הרגליים בעזרת תוכנית הסתגלות קפדנית

קרן עתידית להשקעות פרטיות:
באמצעות קרן אירופאית משותפת ,אנו מעוניינים להגדיל את ההשקעה הפרטית ובכך להפחית את אי-השוויון בגוש האירו .כך אנו מבטיחים את העתיד הכלכלי של
.אירופה

אירופה צריכה לצעוד קדימה – ולהיות טובה יותר.
אירופה הולכת לאיבוד עם אותן תקנות של "פיסות קטנטנות" .ישנם אתגרים מרכזיים כה רבים :הגנה על הגבולות החיצוניים ,יצירת מרחב לחדשנות ,שמירה על
שגשוג והבטחת שלום
נשאיר למדינות החברות את המשימות שאותן הן יכולות לפתור בעצמן טוב יותר
עדיף להתמקד בכוחותינו המשותפים ,כדי לרתום את ההזדמנויות של האיחוד באמצעות רפורמות נועזות:

חיזוק הפרלמנט האירופאי:
הפרלמנט האירופאי צריך להתחזק על מנת להיות מסוגל ליזום מיזמי חקיקה באופן עצמאי .גם "הקרקס הנודד" בין בריסל לשטרסבורג אינו נחוץ

ייעול הנציבות האירופאית:
אנו רוצים לצמצם את המספר הנוכחי של  28נציבים למקסימום של  .18דבר זה יאפשר אחריות ברורה עם ערך אירופאי מוסף ,ויבטיח פעולה מהירה יותר

לערוך רפורמה בהצבעות המועצה:
המועצה חייבת לעתים קרובות מדי להחליט פה אחד .באמצעות קבלת החלטות על פי עקרון הרוב נהפוך את האיחוד האירופאי שוב לחזק ,ונפחית את יכולת
החסימה של כל מדינה חברה

ללמוד גם מאנשים ,במקום ללמוד רק מתוך ספרים.
חינוך סולידי וגילוי הבנה לתרבויות אחרות נעשים חשובים יותר ויותר ,והם הבסיס לחיים מבחירה עצמית.
אנו רוצים לקדם חשיבה מחדש ביחס לחינוך האירופאי ,ובכך לאפשר לכל אחד ואחת להתקדם חברתית:

תנועה חופשית של השכלה כחופש יסוד חדש:
אירופה אינה אמורה להפוך לשאלה כספית .ברצוננו לאפשר לתלמידים ,ללא קשר לנסיבותיהם הכלכליות ,לבלות לפחות שישה חודשים במדינה אירופאית לפי ..
בחירתם

קידום רב-לשוניות במעונות יום ובבתי ספר:
הילדים שלנו צריכים להבין את שכניהם .בנוסף לאנגלית ,יש ללמד גם את השפות של המדינות השכנות .לקבל הזדמנויות עבודה נוספות לאחר סיום בית הספר.

הכשרה מקצועית באירופה:
אירופה אינה נעצרת במערכת החינוך .הכשרה צריכה להיות אפשרית בכל מדינה אירופאית על פי בחירה.

בואו ניתן לסין שוב הרבה סיבות להעתיק אותנו.
חדשנות זקוקה תמיד לאומץ .וכן למוחות יצירתיים וחכמים מאירופה על מנת להפוך רעיונות למציאות ,ולקדם את אירופה לחלוצת החדשנות העולמית .אנו ניתן
לחוקרים ,ליזמים ,למייסדים ולחברות הזנק את התנאים הבסיסיים ל

שוק פנימי דיגיטלי:
אנו רוצים להתאים את השוק הפנימי של האיחוד האירופאי לעידן הדיגיטלי .עם סטנדרטים אירופאים משותפים ,אנו יכולים ליצור תנאים טובים יותר עבור הצרכנים,
ולייצר צמיחה ומקומות עבודה נוספים

מרחבים חדשים לחדשנות ויצירתיות:
יזמים ,מייסדים ,וחברות הזנק אינם צריכים ללכת לאיבוד בג'ונגל ביורוקרטי .באמצעות אזורי חופש דיגיטלי ,אנו רוצים ליצור אתרי ניסוי חוצי-גבולות ולפתוח מרחבים
חדשים

המרצה של חדשנות מאירופה:
אנו מעוניינים בסוכנות אירופאית להמרצת חידושים .מטרתה תהיה לקדם חידושים רדיקליים ונועזים על ידי תיאום ושיפור המסגרת לחדשנות

להיאבק יחד במקום להיאבק אחד נגד השני.
העולם עומד בפני שינויים גדולים .את עיצובם של שינויים אלה אנו רואים כמשימה אירופאית .על מנת להנחיל את הערכים והאינטרסים המשותפים שלנו כדי
שיישמעו בעולם ,עלינו לדבר בקול אחד .דבר זה דורש במיוחד מדיניות חוץ ,אבטחה ,הגירה ופיתוח משותפת .לשם כך אנו זקוקים זה לדברים הבאים

משרד חוץ "אמיתי" של האיחוד האירופאי:
אנו רוצים לחזק את תפקידה של הנציגה העליונה של האיחוד האירופאי במדיניות החוץ והביטחון .כך בעתיד היא תוכל לפעול כ"שרת החוץ של האיחוד האירופאי
"ולייצג ביעילות את אירופה בעולם

מדיניות מקלט ,פליטים והגירה משותפת:
אירופה זקוקה לכללים משותפים ומחייבים כדי לארגן ולנהל טוב יותר את ההגירה .שכן לא ניתן לחזור על  .2015באמצעות מערכת ניקוד שקיפה ,יהפוך האיחוד
האירופאי גם לאטרקטיבי יותר עבור מוחות חכמים מרחבי העולם

ביטחון אירופאי:
אירופה זקוקה לצבא אירופאי תחת פיקוד עליון משותף לצד פיקוח פרלמנטרי

במבט כללי:
אירופה טובה יותר:
אנו רוצים שאירופה תקדיש עצמה למשימות הגדולות של זמננו .לשם כך עלינו לחזק את אירופה באותם
מקומות ,בהם המדינות החברות יוכלו להשיג יותר יחד .כי לאירופה אסור ללכת לאיבוד של "פיסות
קטנטנות

קול משותף:
אירופה חייבת לדבר בקול אחד בענייני מדיניות החוץ .פירושו של דבר זה הנו" :משרד לענייני חוץ של
האיחוד האירופאי" שיהיה אמיתי ומשותף ,צבא אירופאי ,וכן כללי ההגירה שקיפים וברורים אשר נועדו
להכווין ולסדר

כללים ברורים למטבע האירו:
כדי לחזק את האירו ואת האיחוד ,אנו זקוקים לכללים ברורים עליהם יש לשמור .אנחנו רוצים יותר
אחריות של המדינות החברות .הגשת עזרה לשם עזרה עצמית וקידום השקעות פרטיות ,הם התנאים
.המוקדמים לכך

בואו ללמוד יותר תחת fdp.de

הזדמנויות באמצעות חדשנות:
לאיחוד האירופאי יש את הפוטנציאל להיות החלוץ של החדשנות ברחבי העולם .בואו נעשה את
הקפיצה אל העתיד עם אירופה

FDP
nicolabeerfdp
fdp
nicolabeerfdp

חופש תנועה של השכלה:
בין אם חילופי תלמידים בצרפת ,הכשרה מקצועית בשוודיה ,לימודים בפולין או שירות התנדבותי
במלטה – על אירופה להתנסות כבר מלכתחילה עם כל ההיבטים הקיימים בה

ב 26-במאי הדמוקרטים החופשיים.
כתובת פרסום :המפלגה הדמוקרטית החופשית
רחוב ריינהרדט-שטראסה  ,14ברלין 10117
טל87654321 030 :
: info@fdp.deדוא"ל
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