Forslag fra Det konservative Folkeparti i Gladsaxe
til Landsrådsindstilling til Det konservative Folkepartis Landsråd 2014.

For Danmark i Europa
1. Den danske lovgivningsproces er en integreret del af beslutningsprocessen i EUs
institutioner og vice versa. Det konservative Folkeparti vil som led i styrkelsen af de
nationale parlamenters rolle i EUs beslutningsproces bidrage til at sikre, at EU så tidligt som
muligt tænkes ind i den danske lovgivningsproces. Folketingets medlemmer skal f.eks.
gennem Folketingets stående udvalg automatisk informeres om initiativer fra EU og deres
betydning for Danmark. Tilsvarende skal alle danske lovforslag indeholde en vurdering af
de EU-retlige konsekvenser. Herigennem skal vi skabe en bedre og mere klar lovgivning og
en fælles politisk forståelse for samspillet imellem den danske og den europæiske
lovgivning. Det konservative Folkeparti vil såvel i Folketinget som i Europa-Parlamentet øve
aktiv indflydelse på al lovgivning med udgangspunkt i nærhedsprincippet.
2. Danmarks retsforbehold i EU skal afskaffes. Bl.a. som led i den aktive
grænseoverskridende bekæmpelse af organiseret kriminalitet skal Danmarks fortsatte
deltagelse i Europol sikres på et ensartet og ligeværdigt grundlag i forhold til EUs øvrige
medlemslande. Retsforbeholdet dækker i dag også en lang række andre områder, som er
vigtige for Danmark, bl.a. på det civilretlige område. Det konservative Folkeparti betragter
ikke en såkaldt parallelaftale som et realistisk eller tilfredsstillende alternativ.
3. Danmark skal fuldt og helt deltage aktivt i det sikkerhedspolitiske samarbejde i Europa.
Derfor skal forsvarsforbeholdet afskaffes. NATO er Danmarks forsvarspolitiske alliance, og
vort medlemskab af NATO er fortsat den afgørende grundpille i forsvars- og
sikkerhedspolitikken. Det står imidlertid også klart, at Europa skal klare mere selv i forhold
til vore atlantiske samarbejdspartnere, især USA. Den politiske situationen i Europa er
blevet stærkt forringet gennem den seneste tid, senest illustreret ved udviklingen i
Ukraine, og desværre med et stærkt belastet forhold mellem Rusland og det internationale
demokratiske samfund. Rusland har bl.a. ved annekteringen af Krim demonstreret
stormagtsdrømme, som truer stabiliteten overalt i Europa. Kun ved at styrke den fælles
forsvars- og sikkerhedspolitiske indsats og give EU en stærkere stemme, kan vi opnå
indflydelse og tilstrækkelig styrke til at imødegå bl.a. den russiske udfordring.
Frihandelsaftalen mellem EU og USA er samtidig en sikkerhedspolitisk nødvendighed, som styrker
vore transatlantiske forbindelser.
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4. Indtil Danmark fuldt og helt deltager i Euro-samarbejdet, skal Danmark fortsætte
fastkurspolitikken i forhold til Euroen, ligesom Danmark skal leve op til de samme
finanspolitiske forpligtelser, som gælder for EUs Økonomiske og Monetære Union
(ØMUen). Danmark skal medvirke aktivt til at fjerne og mindske usikkerheden omkring den
økonomiske og finansielle situation i Europa. Det sker bedst ved, at det danske Euroforbehold bliver afskaffet, således at Danmark selv sidder med ved bordet og har
indflydelse på de beslutninger, der er med at til at forbedre ØMU-samarbejdets
konstruktion og den økonomiske udvikling.
5. Europa står ved en korsvej. Det konservative Folkeparti ønsker, at Danmark deltager aktivt
i udviklingen af samarbejdet med de øvrige EU medlemsstater. Vi støtter ikke
bestræbelserne på at svække samarbejdet og renationalisere beslutninger, som er
nødvendige for at værne om og udvikle fællesskabet mellem de europæiske befolkninger.
Styrkelsen og udviklingen af det indre marked og den fri bevægelse for personer, varer,
tjenesteydelser og kapital er forudsætningen for videreførelsen af vort velfærdssamfund.
Danske virksomheder er afhængige af et stærkt og stabilt EU. Den fri bevægelighed
understøtter den økonomiske vækst i alle medlemsstater, men forudsætter samtidig, at
alle EU-lande fører en ansvarlig økonomisk politik med det mål at genoprette og holde fast
i sunde offentlige finanser. Et endnu mere velfungerende indre marked vil styrke de
europæiske virksomheder i den globale konkurrence og dermed bidrage til at skabe øget
vækst. Vi støtter Europa-Kommissionens dagsorden for en smartere, simplere og lettere
lovgivning - og dermed slankere regulering. Øst-udvidelsen af EU har skabt millioner af nye
arbejdspladser og bl.a. øget den danske eksport betragteligt. Udvidelsen af det indre
marked øger samhandelen og skaber således ny velstand i alle landene. Nedbrydningen af
handelsbarrierer sikrer permanent vækst, herunder også frihandelsaftaler med
eksempelvis USA og andre lande.
6. Det konservative Folkeparti vil sætte fokus på "urimelige" konsekvenser af
ligebehandlingsprincippet hvad angår arbejdsvilkårene som konsekvens af arbejdskraftens
og personers frie bevægelighed i EU. Det skal ske gennem tilpasning af den europæiske
lovgivning, og det skal ske gennem udformningen af den danske lovgivning. Der skal
etableres et effektivt administrativt samarbejde imellem landene og klare fælles
sanktionsregler, f.eks. ved kontrollen af sociale ydelser. Vi støtter forslaget om at oprette
en mobilitetskommission, som skal belyse mulige finansieringsmodeller for danske sociale
ydelser i lyset af de seneste års europæiske og globale udvikling. Europa-Kommissionen
opfordres til at skabe klare fælles løsninger for at undgå utilsigtede konsekvenser af den fri
bevægelighed.
7. Danmark og Europa har brug for flere varige arbejdspladser. De europæiske struktur- og
investeringsfonde skal bruges strategisk til at finansiere investeringer i forskning og
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udvikling, innovation, IT- og kommunikationsteknologi og hæve værditilvæksten.
Investeringerne skal bidrage til at øge produktiviteten og den langsigtede vækst, f.eks.
gennem infrastrukturprojekter (motorveje, jernbaner osv.). Øget digitalisering og
investeringer i fibernet og hurtige bredbåndsforbindelser vil styrke Europas konkurrenceog sammenhængskraft. EU skal bruge de værktøjer, fællesskabet har til rådighed, bedst
muligt. Samtidig skal de enkelte medlemslande gå sammen om at øge investeringerne
mærkbart for at få gang i økonomien. Vi vil støtte incitamenter til også at give private
virksomheder lyst til at foretage langsigtede investeringer, som kan øge produktiviteten og
skabe nye arbejdspladser.
8. Investeringerne i lav-karbon økonomi skal øges massivt. Europa er foran med udviklingen
af teknologier med lavt kulstofindhold. Kun igennem målbevidst energiomstilling,
energieffektivisering og grønne investeringer kan Europa bevæge sig bort fra den
afhængighed af import af fossile energikilder, som aktuelt er et vilkår, men som samtidig
alvorligt svækker Europa politisk og økonomisk. Vi støtter en energiunion, som skal have
energiuafhængighed som mål, og gennem smart grid netværk gøre det lettere at købe og
sælge energi på tværs af landegrænserne og tilpasse forbruget efter prisudviklingen og
gunstige tidspunkter. EU og de enkelte medlemslande skal beslutte bindende mål for en
større andel af vedvarende energikilder og skrappe besparelser på energiforbruget.
Investeringsvilkårene for industrien skal optimeres, så Europas industri kan blive
moderniseret gennem f.eks. nye digitale løsninger og energieffektive teknologier med lave
kulstofemissioner. Det betaler sig på langt sigt. Ved at reducere CO2-udledningen vil de
europæiske lande samtidig gå foran i klimapolitikken.
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