Samenvatting
Europa in 5 minuten

Wij willen dat iedere Nederlander zich vrij en veilig voelt.

De VVD brengt focus en lef in Europa. We hanteren vijf

Vrij om te zijn wie je bent. Veilig op straat en online. Voor alle

uitgangspunten, die naast onze liberale beginselen ons

Nederlanders die willen meedoen, wil de VVD dat er kansen

kompas vormen in Europa:

zijn. Kansen op een goede baan. Kansen om over de grens te

» Europa doet alleen wat nodig is: wij willen dat landen zoveel

ondernemen, te studeren en te reizen.

mogelijk zelf regelen. Europa werkt alleen aan problemen
die grensoverschrijdend van aard zijn.

Door samen te werken in Europa staat Nederland sterker.

» Wij komen op voor het Nederlands belang: samenwerken in

De wereld is instabiel door conflicten, handelsbescherming

Europa moet Nederland veiliger en welvarender maken.

en klimaatverandering. Gezamenlijk kunnen we internationale

Dat geldt voor alle afspraken.

uitdagingen de baas. De VVD ziet de Europese Unie (EU)
als een samenwerkingsverband tussen landen, met
gemeenschappelijke waarden en duidelijke afspraken als
fundament.

» Vrijheid, democratie en rechtstaat zijn het fundament:
dit vormt de basis voor samenwerking in Europa. Europa
beschermt dit fundament.
» Afspraak is afspraak: wij maken scherpe afspraken en
pakken landen aan die zich hier niet aan houden. Afspraken

Wij zijn en blijven kritisch. Veel Europese politici zijn geneigd

nakomen is noodzakelijk voor wederzijds vertrouwen.

zich met steeds meer te bemoeien, en idealen na te streven

» Ruimte voor verschillen en tradities: wij respecteren dat

waar weinig mensen op zitten te wachten. Ook duurt besluiten

ieder land haar eigen achtergrond, cultuur en identiteit

nemen in Europa vaak lang. Dat lossen wij niet op door aan de

heeft. Deze verscheidenheid maakt Europa bijzonder. Europa

zijlijn te schreeuwen dat alles slecht is in Europa. De VVD loopt

moet niet streven naar één identiteit, maar juist ruimte

niet weg, maar stroopt de mouwen op.

geven aan lokale verschillen.

De VVD werkt aan een Europa dat zorgt voor meer veiligheid

De VVD vindt dat Europa zich moet focussen op de volgende

en welvaart. Een Europa dat zekerheid biedt in een instabiele

zeven thema’s:

wereld. Daarvoor zijn twee dingen nodig: focus en lef.

1) Veiligheid staat voorop
Focus op de grote vraagstukken van deze tijd, zoals

Onze veiligheid staat onder druk, bijvoorbeeld door terrorisme.

terrorismebestrijding en controle over migratie. Focus

Terroristen en haatimams zetten we op een zwarte lijst en

betekent ook dat Europa zich richt op grensoverschrijdende

houden we buiten Europa. Uitgereisde IS-strijders ontnemen we

uitdagingen en zich niet bemoeit met dingen die landen zelf

de nationaliteit en verklaren we ongewenst. Europa stimuleert

kunnen regelen, zoals het pensioenstelsel. Focus is ook ruimte

dat veiligheidsdiensten informatie delen. In een wereld met

laten aan bedrijven, bijvoorbeeld om met nieuwe ideeën

conflicten en machtspolitiek wil de VVD meer investeren in

duurzamer te produceren.

defensie en intensiever samenwerken met andere Europese
krijgsmachten om onze slagkracht in de NAVO te vergroten.

Naast focus is lef nodig. Lef om ambitieuze doelen te stellen

Ook is een realistisch buitenlandbeleid nodig. Via Europa maakt

en hierin groots te investeren, bijvoorbeeld in digitalisering.

Nederland een vuist in de wereld.

Lef om consequent te zijn, vooral naar landen die zich niet
aan afspraken houden. En lef is nodig om nieuwe coalities te

2) Grip op migratie

bouwen, zowel binnen als buiten Europa.

Veel mensen maken zich zorgen over ongecontroleerde
migratie naar Europa. De VVD wil grip op migratie en een
einde maken aan illegale migratie. Iedere vluchteling heeft
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recht op een veilige plek, bij voorkeur dichtbij huis. We pleiten

voor welk doel ze data willen delen. De VVD wil investeren in

voor opvang in de regio van herkomst. We ondersteunen

onze nationale cybercapaciteit en intensiever samenwerken in

dit financieel en waar nodig ontlasten we de regio door

Europa. Europa zet brede sancties in tegen daders van digitale

vluchtelingen tijdelijk op een legale manier naar Europa te

aanvallen.

laten komen. Mensen die hier illegaal komen sturen we terug
en krijgen een inreisverbod. De Europese grenswacht neemt

6) Solide banken en financiën

bewaking van buitengrenzen over als een land dit niet op

Spaargeld op de bank moet veilig zijn. De euro als stabiele

orde heeft. Zo nemen we de prikkel weg voor gevaarlijke

munt bevordert onze handel. Wij willen dat lidstaten en

overtochten en bestrijden we mensensmokkel.

banken zelf hun financiën op orde houden. We maken scherpe
afspraken en dwingen deze af. We maken het Europees

3) Kansen in een open markt

noodfonds strenger en effectiever. Dit fonds monitort

Met 500 miljoen consumenten moet Europa kansen bieden aan

financiën, legt sancties op, en verleent noodsteun onder

ondernemers om zonder gedoe te groeien. Startups vragen

strenge voorwaarden en in uiterste gevallen. Zo beschermen

één licentie aan om in heel Europa actief te zijn. Europa sluit

we de belastingbetaler als een lidstaat financieel in de

handelsovereenkomsten met andere landen, en treedt op

problemen komt.

tegen landen die afspraken niet nakomen. De VVD ondersteunt boeren om nog duurzamer en innovatiever te worden,

7) Focus op kerntaken

en vervangt daarom inkomenssubsidies. Ook investeert

De EU wordt slanker en slagvaardiger. De VVD wil de Europese

Europa meer in innovatie in internationaal transport, zodat we

begroting aanpassen aan de nieuwe prioriteiten. Budgetten

hierin voorop blijven lopen. We stimuleren de internationale

worden doelmatiger besteed. De Europese Commissie wordt

uitwisseling van studenten en erkenning van diploma’s.

kleiner en richt zich op handhaving van bestaande regels. Het
Europees Parlement kan één Commissaris naar huis sturen die

4) Naar een duurzame economie

zich niet tot kerntaken beperkt. Europese instellingen besparen

De overgang naar een duurzame economie vereist de beste

kosten en versoberen salarissen en onkostenvergoedingen.

ideeën van bedrijven en wetenschap. Dit biedt kansen voor
Nederland. Wij kunnen leidend zijn en nieuwe technologieën

Op deze zeven prioriteiten wil de VVD het verschil maken in

exporteren. Europa investeert in grootschalige projecten voor

Europa. Door focus en met lef. Zodat Nederland sterk staat in

duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. Door

een veilig Europa. En iedere Nederlander zich vrij en veilig kan

het CO2-handelssysteem te hervormen stijgt de prijs van CO2.

blijven voelen.

Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs verhoogt
Europa het doel voor CO2-reductie van 40% naar 55% in 2030.
Landen bepalen zelf hoe ze dit doel bereiken. Onze kinderen
verdienen het in een schone omgeving op te groeien.

5) Digitaal voorop lopen
Europa wordt een koploper in technologische vernieuwing,
zoals kunstmatige intelligentie. Hiervoor zijn grootschalige
investeringen nodig in onderzoek, innovatie en digitale
infrastructuur. Tegelijk maken we mensen baas over eigen
data; internetgebruikers kunnen simpel aangeven met wie en
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