اغتنام الفرص األوروبية.

برناجم االنتخاب الرسيع.

اغتنام الفرص
دعونا نصيغ أوروبا املستقبل
واجهت أوروبا يف السنوات األخرية املزيد واملزيد من التحديات .إن خلق ستار من الدخان للمتويه عىل
التسويات السياسية الزائفة حيرم مواطين ومواطنات االحتاد من الرؤية الواحضة ،حيث أن الفوائد العائدة
عىل أوروبا واحضة للغاية السالم والرخاء ،الدراسة والعمل يف مجيع بلدان املجمتع ،السفر بدون إجراءات
املراقبة عىل احلدود
حنن ،الدميقراطيني األحرار ،نريد أن جنعل أوروبا تتألق مرة أخرى من خالل اإلصالحات واإلرادة اإلبداعية .إن
التفكري القدمي يعرقل فقط إماكنية إعادة تعريف أوروبا
علينا أن نفعل أشيا ًء كثرية بشلك خمتلف وأفضل
حنن الدميقراطيني األحرار علينا القيام بذلك .وحنن لدينا اجلرأة للقيام بذلك .علينا البدء بالتالينغتمن الفرص
اليت تقدمها لنا أوروبا

ريب الوكين

نيكوال بري

قواعد واحضة للعملة الصعبة.
ً
أيض ا عىل اقتصادنا .ومع ذلك ،حتتاج العملة املوحدة املستقرة
حنن مع اليورو .إن العملة املوحدة ال جتلب لنا العديد من الفوائد يف احلياة اليومية حفسب بل تعود بالنفع
إىل قواعد واحضة وصارمة ميتثل هلا امجليع متا ًم ا

املعاقبة عىل املديونية املفرطة.

إذا ترامكت الكثري من الديون عىل الدول األعضاء ،فيجب علهيم محتل مسوئلية ذلك .حنن نطالب مبجموعة ثابتة من القواعد مع عواقب واحضة .ويف حالة وجود إجراءات جعز
مفرطة ،جيب تطبيق العقوبات تلقائ ًي ا يف املستقبل

بناء القدرات

نريد صندوق نقد أورويب ذا مهام حمددة بوضوح .جيب أن يساعد الصندوق الدول اليت متر حبالة طوارئ حقيقية لتقف عىل قدمهيا مرة أخرى وف ًق ا ملبدأ بناء القدرات من
خالل تنفيذ برناجم تكيف صارم

الصندوق املستقبيل لالستمثارات اخلاصة

نؤم ن املستقبل االقتصادي ألوروبا
حنن نريد زيادة االستمثارات اخلاصة من خالل صندوق أورويب مشرتك ،وبالتايل القضاء عىل التفاوتات داخل منطقة اليورو .وهكذا ِّ

قدما
جيب عىل أوروبا امليض
ً
وجيب أن تصبح أفضل.
إن أوروبا تضيع يف متاهة تنظمي االشياء اهلامشية ،فهناك العديد من التحديات الرئيسية محاية احلدود اخلارجية ،وخلق جمال لالبتاكر ،واحلفاظ عىل الرخاء وإحالل السالم
دعونا نرتك للدول األعضاء املهام اليت يف وسعهم حلها بأنفهسم بشلك أفضل
ومن األدىع أن نركز قوانا املشرتكة عىل اغتنام الفرص اليت يوفرها االحتاد من خالل اإلصالحات اجلريئة

تعزيز برملان االحتاد األورويب

ً
وأيض ا السريك املتنقل بني بروكسل وسرتاسبورغ ليس رضور ًي ا
.جيب تعزيز ب رملان االحتاد األورويب حىت يمتكن من البدء يف مشاريع ترشيعية بشلك مستقل.

تقليص جحم املفوضية األوروبية

نريد خفض عدد املفوضني احلايل من  28إىل  18حكد أقىص .وهذا يتيح اختصاصات واحضة مع القمية املضافة األوروبية ،ويضمن العمل بشلك أرسع

إصالح التصويت يف املجلس

عىل املجلس يف كثري من األحيان أن يقرر باإلمجاع .ومن خالل اختاذ املزيد من القرارات بأغلبية التصويت ،فإننا جنعل االحتاد األورويب قو ًي ا مرة أخرى ،وخنفف وطأة
احلصار الذي تفرضه فرادى الدول األعضاء

التعمل من الناس ً
بدل من االكتفاء بالتعمل من الكتب فقط.
أساس ا حلياة يقرر الناس نوعيهتا بأنفهسم
أصبح التعلمي السلمي وفهم الثقافات األخرى حيظيان بأمهية مزتايدة ،ويشكالن
ً
نريد إعادة التفكري يف التعلمي األورويب ،ومتكني مجيع النساء والرجال من التقدم االجمتايع

حرية التنقل للتعمل حكرية أساسية جديدة

ال ينبيغ أن تكون أوروبا مسألة نقود .نود أن ِّ
منك ن الطالب والطالبات ،برصف النظر عن ظروفهم املالية ،من قضاء ستة أهشر عىل األقل يف بلد أورويب خيتارونه

تعزيز التعددية اللغوية يف مراكز الرعاية الهنارية واملدارس

ً
أيض ا ،باإلضافة إىل اللغة اإلجنلزيية ،تعلمي لغات الدول املجاورة خللق مزيد من فرص العمل بعد املدرسة
جيب أن يفهم أطفالنا جرياهنم .ينبيغ

التدريب املهين األورويب

متاح ا يف أي بلد أورويب خيتارونه
ال تتوقف أوروبا عند النظام املدريس .جيب أن يكون التدريب
ً

فلمننح الصني مرة أخرى املزيد من األسباب حملااكتنا.
ً
يتطلب االبتاكر دا ً
وعقول ذكية وخالقة من أوروبا لتحويل األفاكر إىل واقع وجعل أوروبا رائدة االبتاكر يف مجيع أحناء العامل .علينا أن نوفر للباحثني ورجال
مئ ا الجشاعة،
األمعال واملؤسسني والرشاكت الناشئة الظروف األساسية

سو ًقًا داخلية رمق ًية

نريد أن جنعل السوق الداخلية لالحتاد األورويب مالمئة للعرص الرمقي .ومن خالل املعايري األوروبية املشرتكة ،ميكننا خلق ظروف أفضل لملسهتلكني إىل جانب املزيد من المنو
وفرص العمل

مساحة حرة لالبتاكر واإلبداع

جيب أال يتحول رواد األمعال واملؤسسون والرشاكت الناشئة إىل حضايا للبريوقراطية .وحنن نريد عرب نطاقات احلرية الرمقية أن ننشئ مساحات جتريبية عابرة للحدود ،وأن
نفتح الباب أمام مساحات حرة جديدة

االبتاكرات املتوثبة من أوروبا

نريد واكلة أوروبية لالبتاكرات املتوثبة واليت من شأهنا تجشع االبتاكرات اخلالقة والبديلة ،وذلك من خالل قيامها بتنسيق وحتسني الظروف األساسية لالبتاكر

ً
عوضا عن شق الصف.
توحيد الصف
يواجه العامل تغيريات كبرية .وحنن نرى أن مد يد العون لصياغة هذه التغيريات هو واجب أورويب .وحىت يصل صوت قمينا ومصاحلنا املشرتكة مجليع أحناء العامل ،علينا أن
نتحدث بصوت واحد .وهذا يتطلب بصفة خاصة سياسة خارجية وأمن وسياسة جهرة وسياسة تمنوية مشرتكة .ولتحقيق هذا حنتاج إىل

وزارة خارجية فعلية لالحتاد األورويب

ً
مستقبل العمل كوزيرة خارجية فعلية لالحتاد األورويب ومتثيل
حنن نريد تعزيز دور املمثلة العليا للسياسة اخلارجية واألمن يف االحتاد األورويب ،وذلك حىت يكون يف وسعها
أوروبا بشلك فعال يف العامل

السياسة املشرتكة للجوء والالجئني واهلجرة

أوروبا يف حاجة إىل قواعد مشرتكة وملزمة لتنظمي اهلجرة وإدارهتا بشلك أفضل ألن  2015ال جيب أن تتكرر .سيجعل النظام الشفاف للنقاط االحتاد األورويب أكرث جاذبية
للعقول الفذة من مجيع أحناء العامل

األمن األورويب

حتتاج أوروبا إىل جيش أورويب حتت قيادة وسيطرة عليا مشرتكة يف ال ربملان

حملة رسيعة
من أجل أوروبا أفضل

نريد أن تكرس أوروبا نفهسا لملهام العظمية يف عرصنا .وللقيام بذلك ،حنتاج إىل تقوية أوروبا يف املجاالت
اليت ميكن فهيا للدول األعضاء حتقيق املزيد م ًع ا ألن أوروبا جيب أال تضيع يف متاهة االشياء اهلامشية

صوت مشرتك

يتعني عىل أوروبا أن تتضافر يف قضايا السياسة اخلارجية .وهذا يعين وزارة خارجية لالحتاد األورويب
مشرتكة فعلية ،وجيش أورويب ،وقواعد جهرة شفافة وواحضة حتمك وتنظم

قواعد واحضة لليورو

من أجل تعزيز اليورو واالحتاد ،حنن يف حاجة إىل قواعد واحضة يمت االمتثال هلا .حنن نطلب املزيد من
املسوئلية للدول األعضاء .و ُي عد بناء القدرات وتجشيع االستمثار اخلاص من الرشوط األساسية لذلك

الفرص من خالل االبتاكر

تعرف عىل املزيد من خالل هذا الرابط fdp.de

ميتلك االحتاد األورويب القدرة عىل أن يصبح رائ دًا يف جمال االبتاكر يف مجيع أحناء العامل .دعونا ننطلق
إىل املستقبل مع أوروبا

حرية التنقل للتعمل

سواء اكن تبادل الطالب يف فرنسا ،أو التدريب املهين يف السويد ،أو الدراسة يف بولندا ،أو اخلدمة
ً
معرتك يف سن مبكرة
التطوعية يف مالطا جيب أن تكون أوروبا بلك جوانهبا

الدميقراطيون األحرار يف  26مايو
هيئة التحرير
احلزب الدميقرايط احلر
راينهاردشت راسا Reinhardtstraße 144
 10117برلين
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