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Et samlet og forent Europa!
Kapittel 1
Europeisk Ungdom tror på et Europa der demokratiske land frivillig går
sammen i forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. Vi mener
samarbeidet må være bygget på et demokratisk fundament med frihet,
menneskerettigheter, muligheter og fellesskap som sentrale grunnpilarer.
Et gjennomgående argument for Europeisk Ungdoms standpunkt er at
grenseløse utfordringer krever overnasjonale løsninger. EU er vårt fjerde
forvaltningsnivå, og skal løse de utfordringene som ikke kan løses på lokalt,
regionalt eller nasjonalt nivå. Subsidiaritetsprinsippet må ligge til grunn; ingen
beslutning skal tas fra høyere hold enn nødvendig.
Dagens EU er ikke perfekt, men et godt utgangspunkt for videre utvikling og
reform. I noen tilfeller må makt flyttes fra EU til nasjonalstatene. I andre
tilfeller må makt flyttes fra nasjonalstatene til EU. Samtidig er det ingen tvil om
at det europeiske samarbeidet må videreføres og videreutvikles, og at vi har
mye å hente på å samarbeide tettere.
For at det europeiske samarbeidet skal være på sitt beste, må det ha bred
politisk forankring. Den politiske debatten må handle om hvilket EU vi trenger,
ikke om vi faktisk trenger et EU. Derfor må et mål være å samle flest mulig om
det europeiske samarbeidsprosjektet, uavhengig av ideologisk overbevisning.
Også den europeiske befolkningen må i større grad engasjere seg i Europaspørsmålet. Derfor må EU de kommende årene arbeide for å øke sin
demokratiske legitimitet og bli mer transparent. Arbeidet med å skape en
felles-europeisk offentlighet må fortsette, slik at innbyggerne enklere kan
følge og ta del i de politiske debattene og demokratiske prosessene.
Vår europeiske identitet må videreutvikles, og det må legges til rette for at flere
skal identifisere seg som europeere i tillegg til sin nasjonale tilhørighet. De
europeiske verdiene må debatteres og fremmes, slik at vi europeere får et
sterkere lim som binder oss sammen. Globalt skal vi være kjent for å kjempe
for fred og demokrati, menneskerettigheter, liberale demokrati, sosial
rettferdighet, økt levestandard, sunn konkurranse i markedet, samt en
grønnere og mer bærekraftig verden.
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For å kunne være med å forme fremtiden til vårt kontinent og delta i de
viktigste beslutningene, mener Europeisk Ungdom at et norsk medlemskap i
EU er en nødvendighet. Det er også et privilegium, siden det vil gi nordmenn
rettigheter på lik linje som resten av EU-borgerne. Både Norge, Europa og
verden trenger et sterkt EU, og da må vi nordmenn bidra med vår del - vi må
rett og slett stå opp for et samarbeidende og forent Europa!
Europeisk Ungdom mener at:
• Grenseløse utfordringer krever overnasjonalt samarbeid.
• Subsidiaritetsprinsippet alltid skal ligge til grunn.
• Europa må integreres tettere sammen.
• EU må jobbe aktivt for å øke legitimiteten sin.
• Det må skapes en europeisk offentlighet.
• Norge må stå opp for et samarbeidende og forent Europa.
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Norge og EU
Kapittel 2
Europeisk Ungdom mener at Norge bør bli fullverdig medlem av Den
europeiske union. I påvente av dette er EØS-avtalen vår beste alternative
tilknytningsform. Selv om det er større mangler ved både EØS og EFTA, gir
avtalene en trygg og forutsigbar institusjonell tilknytning til EU, samt sikrer
norske borgere rettigheter i Europa.
EØS-avtalen er Norges viktigste handelsavtale med EU, og sikrer oss tilgang til
EUs indre marked. Norge har over 70 avtaler med EU, og disse omhandler alt
fra politisamarbeid, sikkerhets- og forsvarspolitikk til grensekontroll og
migrasjonspolitikk. Avtalene skaper et uoversiktlig og komplisert bilde av
forholdet mellom Norge og EU. Derfor mener Europeisk Ungdom at både nytt
og eksisterende samarbeid mellom Norge og EU bør skje innenfor rammene
av EØS-avtalen.
Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre lover og regler fra EU
uten mulighet for særlig påvirkning, noe som bryter med demokratiske
prinsipper. Vi har få muligheter til å påvirke fra norsk side, og den offentlige
debatten uteblir. Dagens tilknytningsform utfordrer det norske demokratiet.
Europeisk Ungdom mener dette er dypt problematisk siden vi nordmenn ikke i
tilfredsstillende grad kan kontrollere norske myndigheter og ansvarliggjøre
dem i Europapolitikken, noe vi ville hatt muligheten til ved et medlemskap.
Europeisk Ungdom mener at Norge aktivt må benytte seg av de
påvirkningskanalene vi har inn mot EU. Derfor er det viktig at den norske
regjeringen fører en aktiv Europapolitikk, og dette krever at hele
sentralforvaltningen er inkludert. Enhver norsk regjering bør ha en
Europaminister med overordnet ansvar for koordineringen av
Europapolitikken.
I Norge må lokale myndigheter få økt kunnskap om EU, og hvilke muligheter
som finnes gjennom samarbeidet. Dersom de laveste forvaltningsnivåene får
økt EU-kunnskap, fører vi EU nærmere folket - og folket nærmere EU!
Forrige Europautredning kom i 2012, og handlet om Norges forhold til EU. Der
kom det frem at vi er 70 % integrert i EU i dag. Men hva hadde endret seg ved
et eventuelt medlemskap? Vi mener regjeringen må utrede et norsk EUmedlemskap, slik at vi får klarhet i hva vi får og må gi ved å bli med.
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Europeisk Ungdom mener at:
• Norge må bli medlem av EU.
• I påvente av EU-medlemskap er EØS-avtalen den beste
tilknytningsformen, og Norge må integreres tettest mulig med EU.
• Norge må føre en mer aktiv Europapolitikk.
• Regjeringen til enhver tid må ha en Europaminister.
• Regjeringen må utrede hva et medlemskap i EU vil bety for Norge.
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Økonomisk politikk
Kapittel 3
Europas moderne historie har i stor grad blitt definert av dets økonomiske
suksess og tap. Det europeiske fellesmarkedet var og er en fortsettelse av
denne trenden gjennom sine store suksesser i å sikre fri flyt av tjenester, varer,
kapital og ikke minst mennesker over medlemslandenes grenser.
Det indre markedet har store implikasjoner på vanlige europeeres liv og
muligheter, og har vært en stor del av å bringe europeere sammen både
kulturelt og politisk på grunn av den store verdiskapningen som har skjedd i
Europa siden da. Vanlige europeere har fått tilgang på billigere produkter fra
andre medlemsland, et sikrere arbeidsliv og store muligheter til å kunne starte
sine egne bedrifter og lettere handle med naboland.
Det indre marked har også vært en stor suksess for diverse større bedrifter og
Europas økonomi som helhet ved å gjøre det å drive bedrift på en stor skala
lettere og mindre byråkratisk enn det tidligere. Dette har ført til at flere av de
største multinasjonale bedriftene i verden selger det meste av sine produkter i
Europa og tilbyr EU-borgere bedre og billigere produkter samtidig som de
bidrar til det europeiske fellesskapet.
Hovedutfordringen med den økonomiske integrasjonen i EU er at systemet
bare er halvferdig konstruert. Mulige forklaringer på dette er den økonomiske
krisen som har herjet kontinentet det siste tiåret, men uenighet mellom ulike
medlemsland har også ført til dårlige kompromisser. For eksempel har man
en monetær union der man fører en felles pengepolitikk, men ikke en fiskal
union med en felles finanspolitikk. Dermed har man et uferdig system som gjør
det vanskelig for kriserammede medlemsland å komme seg ut av krisen.
Derfor mener Europeisk Ungdom det er på tide å fullføre valutasamarbeidet i
Eurosonen, gjerne med en felles finansminister og en felles finanspolitikk.
Det er også på tide å ferdigstille bankunionen. Et ufravikelig prinsipp må være
at europeiske stater ikke skal kjøpe ut aksjonærene når banker går konkurs,
men heller sikre innskuddene til vanlige europeere gjennom
innskuddsgarantien.
Norge bør så langt det lar seg gjøre delta i de nåværende økonomiske
institusjonene, samt være åpne for å innføre euroen når vi blir medlem av EU.
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Europeisk Ungdom mener at:
• Det indre markedet bør utvides over tid.
• Det indre markedet må reformeres.
• Eurosonelandene kan integreres dypere sammen dersom de ønsker det,
for eksempel gjennom en felles finanspolitikk og en felles
finansminister.
• Eurosonen bør vurdere å innføre felles euroobligasjoner.
• EU må fullføre bankunionen.
• Norge må utforme sin nærings- og handelspolitikk med tanke på det
nære samarbeidet med EU.
• Norge må være åpne for å innføre euroen ved et eventuelt medlemskap.
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Arbeidslivs- og sosialpolitikk
Kapittel 4
EU er - og skal alltid være - et frihetsprosjekt. Derfor er det for Europeisk
Ungdom viktig å sette sosial rettferdighet i fokus. Fattigdom, arbeidsløshet og
mangel på muligheter er ofte bare flere sider av samme sak. Gjennom
historien har EU vist at europeisk samarbeid kan løfte millioner opp av
fattigdom og håpløshet. Selv om arbeidet har vedvart lenge er vi enda ikke i
mål. I tiden fremover må målet være å gi flest mulig sjansen til å skape et godt
og verdig liv for seg selv. Derfor mener Europeisk Ungdom at EU må fornye sin
politikk ovenfor arbeidsfolk og sikre at arbeidstagere i EU får styrket, ikke
svekket, sine lønns- og arbeidsvilkår.
Etter mange økonomisk vanskelige år lider Europa av store sosiale forskjeller.
Skillet går mellom innbyggere i rike og fattige land, mellom ulike yrkesgrupper
og mellom de som har arbeid og de som har havnet utenfor arbeidslivet.
Europeisk Ungdom mener Europa fungerer best når de sosiale forskjellene
mellom folk er små, og mulighetene mange. Derfor er det viktig at det føres en
aktiv arbeids- og sosialpolitikk, med mål å skape et Europa som fungerer for
alle.
EU må spille en mer aktiv rolle i arbeids- og sosialpolitikken for å sikre vanlige
europeere like arbeidsrettigheter og nye arbeidsmuligheter. Kampen mot
sosial dumping og for likeverdige vilkår for alle som arbeider innenfor EU er en
av de viktigste faktorene for bærekraftig økonomisk vekst. Europeisk Ungdom
vil kjempe mot useriøse aktører som bedriver arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping. Bedre samordning av arbeidslivspolitikken i EU bør derfor være høyt
prioritert.
Europeisk Ungdom er stolt av det felles markedet man har klart å lage i
Europa, men ser samtidig større svakheter ved det. Innenfor mange bransjer
opplever man nå et kappløp mot bunnen, hvor lønningene drives nedover og
fagforeningene er kraftig svekket. Utviklingen er gjerne forårsaket av
arbeidsinnvandring fra fattigere EU-land, og setter både arbeidere og
velferdssystem under press. Et mottrekk mot svekkede rettigheter i
arbeidslivet er å styrke og håndheve relevant lov, styrke samarbeidet mellom
staters innsats mot arbeidslivskriminalitet og skape bevissthet rundt
problemstillinger knyttet til offentlige innkjøp.
Ett av de viktigste tiltakene man kan gjøre er å satse på de unge. Det å få unge
inn i arbeidslivet er en direkte investering i fremtiden, og arbeidslivspolitikken i
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EU bør gjenspeile dette. Unge bør få muligheten til å ta seg arbeid, starte
bedrifter, få bostøtte, og så videre. EUs allerede eksisterende programmer for
å få til dette må styrkes, og nye programmer utvikles.
I tillegg til å styrke egen myndighet, bør EU være opptatt av en god dialog med
både arbeidstagere og arbeidsgivere. I Norge har det såkalte
trepartssamarbeidet vist seg å gi gode resultater, gjennom å ansvarliggjøre og
gi innflytelse til arbeidslivets parter. Europeisk Ungdom mener dette er en
modell som på sikt bør innføres på EU-nivå. I tillegg har EU et ansvar for å
sikre en bedre dialog mellom partene på europeisk nivå.
Europeisk Ungdom er kritiske til at norske standarder innenfor arbeidslivet til
stadighet utfordres av EØS-rett. Derfor mener vi Norge aktivt må jobbe for å
høyne de europeiske standardene innenfor arbeidslivet. Norge må også
forsøke å legge til ILO-konvensjonene i Menneskerettighetsloven, slik at disse
gis forrang for EØS-avtalen.
Likestilling mellom menn og kvinner har vært både et mål og et middel i EU
siden prinsippet om lik lønn for likt arbeid ble innlemmet i Roma-traktaten av
1957. Mangel på muligheter og oppmuntring for menn til å ta ut
foreldrepermisjon forsterker kvinnelige kjønnsroller og slår ut negativt for
kvinnelig sysselsetting.
Tiltak for å fremme foreldrepermisjon har vært på agendaen i EU siden 80tallet. I 1992 ble “The Pregnant Workers Directive” vedtatt, som sikrer fire
måneder med foreldrepermisjon, med én spesifikk måned til hver forelder.
Likevel viste tall fra 2010 at bare 2,7% av menn i EU tok ut fedrepermisjon, og
ikke alle land i EU har lover som garanterer fedrepermisjon. Europeisk
Ungdom mener det er på tide å gjennomføre en reform i foreldrepermisjonen,
og vil at EU skal utvide foreldrepermisjonen, både for mor og far.
Norge må også forsterke og fornye nasjonalt regelverk for å sørge for at
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som følge av fri flyt av arbeidskraft
kan stoppes. For å sikre legitimitet for fri flyt av arbeidskraft er det viktig at
norske lønns- og arbeidsvilkår respekteres i Norge. Det er også viktig at EUs
regelverk respekterer norske tariffavtaler. I saker der EUs direktiver eller
forordninger truer fremforhandlede tariffavtaler bør Norge vurdere å bruke
reservasjonsretten i EØS-avtalen.
Innenfor arbeidslivs- og sosialpolitikken er det også viktig å integrere skatte-,
trygde- og pensjonssystemene tettere sammen. For vanlige europeere må det
være enkelt å finne hvor man skal skatte og hvilke pensjonsrettigheter man
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har. Dersom man jobber i ulike land, må det finnes klare regler som hindrer
dobbeltbeskatning og sikrer at pensjonen ikke blir mindre enn den ellers ville
vært.
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig verktøy for å sikre at
utenlandske arbeidstagere har et minimum av rettigheter i landene de jobber i.
Flere av myndighetenes virkemidler mot sosial dumping forutsetter at
tariffavtaler er allmenngjort. Europeisk Ungdom vil arbeide for at det finnes
universelle løsninger for allmenngjøring av tariffavtaler innenfor EU.
Europeisk Ungdom mener at:
• EUs økonomiske samarbeid og felles arbeidslivspolitikk må styrkes.
• EU skal sikre at europeiske arbeidstageres lønns- og arbeidsvilkår ikke
svekkes eller settes under press som følge av konkurranse fra billigere
arbeidskraft.
• EUs arbeidslivspolitikk bør utarbeides gjennom et institusjonalisert
samarbeid mellom EU, arbeidsgiver-, og arbeidstagerorganisasjoner.
• Skatte-, trygde- og pensjonssystemene i Europa må integreres tettere
sammen.
• Ha krav ved offentlige anbud om andel faste ansatte og krav om bruk av
lærlinger/ung arbeidskraft.
• Arbeide for at kontraktskjeden reduseres til et minimum av
underleverandører.
• EU skal utvide foreldrepermisjonen, både for far og mor.
• Norge må fornye og forsterke nasjonalt regelverk for å stoppe sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet for å sikre legitimitet rundt fri flyt av
arbeidskraft.
• I saker der EUs direktiver eller forordninger truer fremforhandlede
tariffavtaler bør Norge vurdere å bruke reservasjonsretten.
• Kjempe mot at enkeltmannsforetak kun blir brukt for å skjule eller
fraskrive oppdragsgiver ansvar.
• Skjerpe kontrollen mot konkursryttere.
• Det innføres autorisasjonsordning for vikarbyråer med krav om kapital
og bankgarantier for å dekke skatt og lønnskrav ved eventuelle
konkurser.
• At det opprettes flere senter mot arbeidslivskriminalitet som er
underlagt Europol.
• At bedrifter som bidrar til sosial dumping må ilegges strengere straff.
• ILO-konvensjonen må ligge til grunn for EUs arbeidslivspolitikk.
• EU skal jobbe for å styrke fagforeningene i Europa.
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Utdanning og forskning
Kapittel 5
EU har ingen felles overordnet utdanningspolitikk. Medlemslandene har ansvar
for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer,
men samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrensene. Norge
deltar i de viktigste europeiske utdanningsprogrammene gjennom EØSavtalen.
Norsk ungdom har i dag liten eller ingen kunnskap om EU. Skolebøker bruker i
snitt 3-5 sider på redegjørelse om EU og fokuserer stort sett på
folkeavstemningene. Norsk læreplan og pensumlitteratur må oppdateres
basert på Norges faktiske forhold til EU i dag.
EU må jobbe systematisk og målrettet for å nå utdanningsmålene for
Europa2020. Det er viktig å jobbe med frafall i skolen og ferdighetene i lesing,
skriving og regning. Elever og unge skal ha muligheten til å påvirke
utdanningspolitikken i sine respektive land. Derfor må Norge være en pådriver
for å øke elevdemokratiet i Europa og aktivt arbeide for etableringen av sterke
elev-, barne- og ungdomsorganisasjoner på.
Det må i større grad legges til rette for utveksling i den videregående
opplæringen, også for lærlinger. Et viktig tiltak vil være å gjøre det enklere å få
godkjent fag og utdanning når eleven kommer hjem. Rådgivingstjenesten må
også få økt kompetanse hva angår utveksling.
Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett er
kanskje det mest suksessfulle enkeltprogrammet til EU. Programmet er
populært, og bør utvides til å omfatte flere studenter i flere land.
Det skal være enkelt for en student å få godkjent fag som er tatt på utveksling i
EU, dette inkluderer styrking av muligheten til å ta en hel grad i utlandet. Vi
mener også at det burde være ett felles poengsystem i hele EU for studenter,
slik at det er enklere å studere i flere land uten større komplikasjoner.
I tillegg til en enklere måte å godkjenne fag på bør det bli enklere å ta
utvekslingssemester ved å samkjøre semesterinndelingen. I dag er det spesielt
utfordrende for norske studenter å dra på utveksling på høstsemesteret fordi
eksamensperioden i de fleste europeiske land går inn i det norske
vårsemesteret. Om semestrene, og dermed eksamensperioden, var lik på tvers
av land ville det gjort Erasmus+-semesteret lettere.
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Det samme gjelder om en hadde samkjørt karaktersystemet. Omregning av
karakterer kan være urettferdig mellom land, der enkelte har det lettere for å
få høyere karakterer og ståkarakterer enn andre. En naturlig del av et felles
system for studiepoeng må inneholde et felles karaktersystem også.
Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater
oppfattet som en trussel mot det sittende regimet. Som konsekvens
vanskeliggjøres studiene deres. Det bør derfor etableres ordninger som gjør
det mulig for slike studenter å studere i Europa.
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs program for forskning og innovasjon,
Horisont 2020. Europeisk Ungdom mener at forskningssamarbeid med EU vil
heve kvaliteten i norsk forskning og sikre fornyelse og relevans i norsk
forskning og innovasjon. Norge bør leve opp til EUs målsetting om at minst tre
prosent av BNP investeres i forskning og utvikling innen 2020. Det er positivt
med et indre marked for forskning som kompletterer det indre økonomiske
markedet ved å legge til rette for fri sirkulasjon av forskere, idéer og
innovasjon i Europa.
Europeisk Ungdom mener at:
• Norge aktivt må ta del i EUs utdanningsprogrammer.
• Utdanningsinstitusjonene må undervise mer om EU, og lærerne som
underviser emnet må ha tilstrekkelig med kunnskap.
• Det må tilrettelegges bedre for at studenter og lærlinger skal kunne dra
på utveksling.
• Det må utarbeides en mer forutsigbar måte å få autorisasjon for
europeisk utdanning i Norge.
• Norge og EU bør utvide ordningen hvor forfulgte studenter («students at
risk»), dette igjennom å opprette et eget Europeisk program for å hjelpe
studenter på flukt.
• Det må lages en felles standard i EU på hvordan en regner ut
studiepoeng.
• Det må opprettes ett felles semestersystem i Europa.
• Det må opprettes ett felles system for karakterer i Europa.
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Energi og klima
Kapittel 6
Europeisk Ungdom er klare på at EU har verdens mest ambisiøse
klimapolitikk. EU er det eneste internasjonale samarbeidet som juridisk binder
medlemslandene til å følge forpliktelsene i klimapolitikken.
Europeisk Ungdom mener det er svært positivt at Norge har forpliktet seg til
EUs klimapolitikk. Det er viktig at Norge og EU samarbeider tett om å nå
klimamålene, spesielt med tanke på at Norge er en netto energileverandør og
EU er en netto energiimportør. For å oppfylle de forpliktelsene Norge har
inngått, bør Norge på lik linje med EU bli et nullutslippssamfunn innen 2050.
EU er avhengig av energiimport, særlig import av olje og gass. Det er politisk
bekymring knyttet til energiforsyningssikkerheten. Mer enn halvparten (53,5 %)
av EUs energiforbruk kom i 2014 fra importerte kilder. Russland er
hovedleverandør av råolje og naturgass, og i 2014 var rundt 29% av EUs import
av råolje fra Russland.
Sikkerheten til EUs primære energiforsyninger kan bli truet hvis en høy andel
av importen er konsentrert blant relativt få partnere. Russland er en spesiell
vanskelig handelspartner, som følge av landets inngripen i Ukraina. Derfor må
EU bli mindre avhengig av russisk energi i årene som kommer.
Prinsippet om at “forurenser betaler” skal være ufravikelig. Derfor trenger vi et
velfungerende kvotehandelssystem (ETS), et system som også Norge deltar i.
Europeisk Ungdom anerkjenner EUs målsetning om å bruke kvotehandel som
hovedmekanisme for å oppfylle klimamålene for 2030 og 2050. ETS-systemet
har per dags dato likevel tydelige mangler. Det har ikke gitt de insentiver
industri- og energisektoren trenger for å investere i miljøvennlige løsninger.
Kvoteprisene må økes drastisk for å sikre måloppnåelse av klimapolitikken.
I den planlagte energiunionen legges det opp til regulering på fem
hovedområder: energisikkerhet, et integrert elektrisitetsmarked,
energieffektivisering, utslippsreduksjon, samt forskning og innovasjon. Norge
bør gå foran på effektivisering av energiforbruket og forplikte seg til like stor
energieffektivisering som EU. Norge bør knytte seg til energiunionen når den
er ferdigforhandlet.
Overgangen mot et nullutslippssamfunn innebærer blant annet en
elektrifisering av energiforbruket. Dette krever forbedring og utbygging av
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strømnettet. De europeiske energimarkedene må i større grad sammenkobles,
slik at mer energihandel kan effektivisere sektoren, lavere klimagassutslipp og
høyere energisikkerhet.
Føre-var-prinsippet må alltid ligge til grunn i Norge og i EU når vedtak skal
gjøres. EU må også være en forkjemper for dette prinsippet internasjonalt.
Stormakten EU har god klimakredibilitet globalt, og skal være en garantist for
Paris-avtalen. EU må også ta en ledende rolle for å redde jordkloden.
EU skal satse på det grønne skiftet, og gjennomføre en styrt utfasing av olje,
gass og kull. Parisavtalen skal ligge som et minstekrav for utfasingen. EU skal
alltid ha verdens mest ambisiøse klimapolitikk og utfasingen skal derfor skje
gjennom ambisiøse og konkrete tiltak som pålegges medlemslandene.
Europeisk Ungdom mener at:
• Norge må samarbeide tett med EU for en grønnere europeisk energi- og
klimapolitikk.
• Subsidieordninger som fremmer utvikling av fornybar energi må
videreføres helt til kostnadsreduksjonene i fornybar energiproduksjon
har gjort sektoren konkurransedyktig med fossile brensler.
• EU må bli energiuavhengig av Russland.
• Kvotehandelssystemet (ETS) må reforhandles.
• EU skal være en fullverdig sirkulær økonomi innen 2050.
• EU har et ansvar for å hjelpe utviklingsland over klimafiendtlige stadier i
utviklingen og rett over på klimavennlige løsninger.
• Føre-var-prinsippet skal ligge til grunn for all klimapolitikk i Europa.
• EU skal gå igjennom en styrt utfasing av olje, gass og kull.
• EU må fase ut all bruk av kull innen 2025.
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Fisk og havbruk
Kapittel 7
Fisken kjenner ingen landegrenser, og derfor vil et lands fiskeriforvaltning
alltid påvirke nabolandene. For å sikre en sunn og bærekraftig
fiskeriforvaltning, er det nødvendig med nært fiskeripolitisk samarbeid i
Europa.
Etter mange år med svært alvorlig overfiske i de europeiske havområdene er
det på tide - og helt nødvendig - å reformere fiskeforvaltningen. Derfor mener
Europeisk Ungdom at EUs nye fiskeripolitikk må inneholde juridisk forpliktende
krav om å ha en bærekraftig forvaltning.
Store deler av EUs forbruk av fisk importeres fra land utenfor unionen. Dette
gjør at man har enda mindre kontroll på hvordan bestandene utnyttes, og også
her må EU se på muligheten for å sette krav. Kravet om bærekraftig fiske bør
gjelde all fisk som konsumeres i EU.
Sjømatnæringen er helt avgjørende for verdiskapingen langs norskekysten, og
Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. EU er vårt viktigste
marked, og det er viktig at vi samarbeider nært med resten av kontinentet. Vi
bør også dele av vår kunnskap, og bidra til god ressursforvaltning i Europa.
De kommende årene er det anslått at norsk produksjon av sjømat vil
mangedobles. For å sikre norske arbeidsplasser og norsk velstand trenger vi
sikker tilgang til det europeiske markedet uten hindrende handelsbarrierer.
Derfor mener vi Norge må forhandle vekk de europeiske tollmurene som i dag
møter sjømaten vår.
Det er viktig å sørge for at verdiskapningen fra europeisk fiskerinæring
kommer kystbefolkningen til gode. Derfor bør EU legge opp til en lokal
leveringsplikt for fiskerinæringen, og tiltak som fremmer lokal bearbeiding av
fiskeprodukter
Det er gode framtidsutsikter innenfor den maritime sektoren, og gode
muligheter for innovasjon og produktutvikling. Europeisk Ungdom mener
Norge bør satse sterkt på forskning innenfor havbruket i tett samarbeid med
det europeiske markedet.
Europeisk Ungdom mener at:
• EU må legge om til en bærekraftig forvaltning av fiskebestandene.
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• Norge og EU må samarbeide tett om en felles fiskeriforvaltning.
• Vi må ta fiskeri inn i EØS-avtalen.
• Norge også i fremtiden skal være verdensledende innenfor maritim
sektor.
• EU må legge opp til en lokal leveringsplikt for fiskerinæringen og
fremme tiltak for lokal bearbeidelse av fiskeprodukter.
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Landbrukspolitikk
Kapittel 8
Selv om landbruk ikke er del av EØS-avtalen, er norsk landbruk sterkt berørt
av EU. Dette skjer spesielt gjennom regelverk for matproduksjon og
næringsmidler, dyrehelse og dyrevelferd, og gjennom egne avtaler med EU om
handel med landbruksprodukter.
EUs felles landbrukspolitikk (CAP) hadde store svakheter tidligere, men etter
de nyeste reformene passer den langt bedre til norske forhold. Dette er
spesielt fordi EU har gått for en overgang fra produksjonsavhengige til
produksjonsuavhengige tilskudd. I tillegg er det lagt sterk vekt på klimatiltak
og distriktsutvikling som en del av landbrukspolitikken.
Europeisk Ungdom har stor respekt for det norske landbruket. Vi ser verdien
av å opprettholde landbrukssektoren av hensyn til blant annet matsikkerhet,
verning av kulturlandskap og aktive distrikter. Det er et faktum at det norske
klimaet gir oss andre vekst- og produksjonsforhold enn land ellers på
kontinentet, og dette må vi ta hensyn til.
Europeisk Ungdom mener at Norge må jobbe aktivt for at EUs
minimumsstandard for dyrevelferd må økes. Vi mener at minimumsstandarden
som føres i dag ikke har gitt tilfredsstillende effekt for dyrevelferd i Europa.
Norge har en av verdens beste og reneste matproduksjoner, med lite bruk av
sprøytemidler og antibiotika. Det gir oss unike konkurransefortrinn som det er
viktig å ta vare på og videreutvikle som grunnlag for en konkurransekraftig
norsk jordbrukssektor.
Vi ser at oppslutningen rundt populismen i USA og Europa har i stor grad
kommet fra distriktene. I det siste har den ulike utviklingen mellom «by og
land» ført til mer skremmende retorikk og større forskjeller mellom bygda og
byen. For å stoppe populismen på fremmarsj er det viktig at distriktene i
Europa er med på utviklingen. EU må føre en mer aktiv distriktspolitikk.
Europeisk Ungdom mener at det må gis støtte til bønder som vil drive
bærekraftig og fremtidsrettet, og som ser behovet for nye løsninger og
produksjonsmåter. Videre mener Europeisk Ungdom at det er i sektorens egen
interesse at Norge blir medlem av EU. Som medlem kan vi i langt større grad
påvirke EUs landbrukspolitikk, slik at politikken i større grad kan tilpasses
norske forhold. Norsk mat, som er i verdensklasse, vil dessuten få et enormt
eksportmarked for europeere som er miljøbevisste og opptatt av kvalitetsmat.
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Med gode politiske løsninger og en gradvis omstilling kan lønnsomheten i
norsk matproduksjon styrkes. Europeisk Ungdoms politikk er å ruste norsk
jordbruk best mulig for økt konkurranse med internasjonale aktører, og være
med å påvirke den europeiske landbrukspolitikken.
Europeisk Ungdom mener også at EØS-avtalen er en helt uvurderlig ressurs
for å holde liv i de norske distriktene. Mange norske bygder og tettsteder sliter
med fraflytting og forgubbing, og er helt avhengig av arbeidskraft fra EU. Dette
er også positivt for arbeidsinnvandrerne som selv får mulighet til å skape seg
et bedre liv med mer velstand.
Europeisk Ungdom mener at:
• EUs landbrukspolitikk må sette minimumsstandarder for dyrevelferd.
• EU bør se til Norge når det gjelder bruk av antibiotika.
• Norge må sette fokus på innhold i matprodukter og påvirke EU og resten
av verden til å drive en landbrukspolitikk med mindre sprøytemidler og
antibiotika.
• Norge må legge til rette for bønder som ønsker å produsere
kvalitetsråvarer på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.
• Norge gradvis må harmonisere landbrukspolitikken til EUs felles
landbrukspolitikk for å tilpasse oss et fremtidig EU-medlemskap.
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Regional- og samferdselspolitikk
Kapittel 9
EUs regionalpolitiske tiltak fremmer økonomisk vekst på tvers av det
europeiske kontinentet. Europeisk Ungdom mener en tydelig regionalpolitikk
er et godt virkemiddel for å jevne ut både sosiale og økonomiske forskjeller
innad i unionen og være med på å bygge opp regionene. Regionalpolitikken og
regionalstøtten bidrar til jobbskaping, økonomisk vekst, bedre livskvalitet og
bærekraftig utvikling i regionene.
En god infrastruktur med høy standard er avgjørende for at EUs indre marked
skal fungere. EUs transportpolitikk bidrar til å nå overordnede mål om et
konkurransedyktig og bærekraftig europeisk næringsliv. Europeisk Ungdom
mener at EU og Norge bør legge vekt på innovasjon for grønnere transport.
Jernbanen er et grønnere alternativ enn for eksempel fly, og bør derfor
utbedres, både når det gjelder effektivitet og prisnivå.
Et integrert samferdselsnettverk er et mer effektivt samferdselsnettverk. Vi
mener det burde etableres ulike ordninger for å bedre kollektiv samferdsel
over landegrensene, og mener at EU bør samordne dette.
EU skal gjøre det lettere for alle europeere. Det bør være enkelt og greit for
europeere å ferdes fritt i Europa. Ved å utvikle ny teknologi kan vi både gjøre
våre liv enklere og samtidig effektivisere offentlig sektor. Et eksempel er
bompengeinnsamlingen. Et felles bombrikkesystem i Europa vil gi mindre
byråkrati og lavere bompengeavgifter.
En større andel av finansieringen av infrastrukturinvesteringene bør styres av
EU gjennom strukturfondene. På denne måten unngår man unødvendige
kvalitetsforskjeller på infrastrukturen i EU.
Europeisk Ungdom mener også at EU må være helt i front i satsningen på det
grønne samfunnet. EU bør legge til rette for nye transportmidler, for eksempel
Hyperloop. Det bør særlig satses på høyhastighetstog og lyntog, og bilparken
må elektrifiseres.
Europeisk Ungdom mener at:
• EUs regionalpolitikk bidrar til jobbskaping, økonomisk vekst, bedre
livskvalitet og bærekraftig utvikling i Europas regioner.
• En større andel av EUs budsjett bør allokeres til regionalfondene.
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• God infrastruktur er avgjørende for at EUs indre marked skal fungere og
at infrastrukturen fremover må utvikles i en grønnere retning.
• EU bør se på ulike ordninger når det gjelder kollektivtransport over
landegrensene.
• En større andel av finansieringen av infrastrukturinvesteringene bør
styres av EU gjennom strukturfondene.
• EU må satse på grønne transportmidler innenfor samferdselssektoren.
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Utenrikspolitikk
Kapittel 10
Verdenspolitikken preges av stormakter som USA, Kina og Russland. Som
alternativ til disse er det nødvendig med en sterk og klar aktør som fremmer
europeiske interesser og som snakker med én felles stemme. Vi mener EU har
best potensiale til å fylle denne rollen.
Det europeiske diplomatiet må stå i første rekke når det gjelder
demokratiutvikling og fredsforhandlinger. Gjennom tett samarbeid har man i
Europa skapt nære venner av gamle fiender, noe som gir Europa en spesiell
kredibilitet innenfor fredsskaping. Kontinentet vårt består dessuten av verdens
mest liberale demokratier, og vi mener EU må vise vei og være et demokratisk
fyrtårn i verden.
EU skal også være ei vaktbikkje for menneskerettighetene internasjonalt.
Dersom Kina fengsler dissidenter, USA bruker dødsstraff eller Tyrkia fengsler
opposisjonelle uten lov og dom, skal EU være først ute med å gi beskjed om at
dette ikke er greit. Når en stor maktblokk som EU gjør dette, vil det utøve press
med faktisk tyngde bak. EU må også aktivt jobbe med å tilpasse
menneskerettighetene den tidsalderen vi lever i, slik at alle mennesker får
styrkede digitale rettigheter i informasjonsalderen.
EU er en forkjemper for beskyttelse av menneskerettighetene, både innenfor
og utenfor EU. I 2012 ble den første utsendingen for menneskerettigheter
opprettet, med formål å bidra til opplysning rundt menneskerettighetene
utenfor EU.
Som i Europa, skal EU også internasjonalt alltid kjempe for samarbeid fremfor
isolasjon. Målet må være at flest mulig skal få ta del i velstandsutviklingen.
Derfor skal EU alltid kjempe for frihandel og muligheter på tvers av
landegrensene. Handelspolitikken må være rettferdig, og være med på å løfte
fattigere land opp av fattigdom. Utenrikspolitisk skal Europa aldri sette seg opp
mot resten av verden, men heller være en lagspiller.
For å få til disse positive endringene i verden trenger verden sterke
internasjonale institusjoner med gjennomslagskraft. Samarbeidet bør være
forpliktende, og her har FN mye å lære av EU. Gjennom FN-pakten har FN det
overordnede ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. Her må EU være en
bidragsyter i første rekke. EU må også kjempe for å reformere EU, og tilpasse
organisasjonen til dagens verden.
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Norge og EU har et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål. Vi deler
samme grunnverdier og har ofte samme mål. Tanken om at vi står sterkere
sammen dominerer det norske forholdet til EU på utenrikspolitiske spørsmål.
Skal vi løse de store oppgavene, må vi løse dem sammen. Norge har ingen
formaliserte avtaler om samarbeid med EU på det utenrikspolitiske området,
men EØS-avtalen legger til rette for en halvårlig politisk dialog om
utenrikspolitiske spørsmål. Som EØS-medlem bør Norge alltid jobbe tett opp
mot EU i utenrikspolitiske spørsmål.
Det er kritikkverdig at EU fortsetter å inkludere Vest-Sahara i sine
handelsavtaler med Marokko. EU må gjennom sin innkjøpspraksis ivareta
menneskerettigheter og folkeretten. Investeringene må gjenspeile EUs kamp
for menneskerettigheter, ikke bidra til tapping av naturressurser på okkupert
land.
Europeisk ungdom mener at:
• EUs utenrikstjeneste må styrkes.
• Verden trenger en klar europeisk stemme, og det skal være EU.
• EU skal etterstrebe å løse konflikter gjennom diplomati og
humanitær bistand, ikke gjennom militær inngripen.
• EU skal være et demokratisk fyrtårn.
• EU skal være menneskerettighetenes vokter.
• EU må være en pådriver for frihandel, velstandsvekst, grønne
løsninger og økonomisk fordeling.
• Norge bør samarbeide tett med EU i utenrikspolitiske spørsmål.
• EU bør føre en innkjøpspraksis som tar hensyn til
menneskerettigheter og folkeretten.
• Likestilling skal være en bærebjelke i europeisk utenrikspolitikk.
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Forsvars- og sikkerhetspolitikk
Kapittel 11
Europeisk Ungdom mener det nå er viktigere enn noen gang før å stå sammen.
EU ligger i et urolig nabolag med krig og konflikt på mange kanter. Globalt er
trusselbildet klarere enn på lenge, og for å sikre vår frihet og våre samfunn må
vi prioritere å styrke forsvars- og sikkerhetspolitikken i tiden fremover.
De europeiske landene må på sikt opprette et felles europeisk forsvar. På den
måten kan vi få et sterkere og mer slagkraftig forsvar samtidig som vi får brukt
pengene mer kostnadseffektivt. Ved at landene samarbeider nærmere om
forsvar, slipper vi at ulike land gjør samme arbeid flere ganger. Den beste
garantien for å sikre et trygt og selvstendig Europa i årene som kommer er
gjennom tett forsvarssamarbeid.
Opprettelsen av et felles europeisk forsvar vil også styrke Europa politisk.
Europeiske land vil ha mer å si i NATO hvor USA i dag er den klart sterkeste
parten, og vi vil være mindre avhengige av amerikansk bistand.
Norge har lenge støttet EUs forsvarspolitikk, og bidrar med å sikre og
stabilisere Europa. Europeisk Ungdom mener Norge bør knytte seg nærmest
mulig EUs felles forsvar når det opprettes. Mens vi venter er EUs
innsatsstyrker (Battle Groups) et relevant forsvarspolitisk samarbeid å forholde
seg til. EUs innsatsstyrker er et konkret skritt for å forbedre den europeiske
evnen til å reagere raskt om en krisesituasjon oppstår. Norge har tre ganger
bidratt til den nordiske stridsgruppen som er en av EUs innsatsstyrker, og bør
fortsette å gjøre det. I påvente av et medlemskap i EU bør Norges forsvarssjef
sitte i rådet som står ansvarlig for EU Battle Groups.
Europa må også satse på en styrket sikkerhetspolitikk i årene som kommer.
Terror og radikalisering har blitt en del av hverdagen i Europa, og europeere
flest venter på at EU skal komme med løsninger. For å ta denne utfordringen
på alvor må EU-landene opprette en felles sikkerhets- og
etterretningstjeneste, slik at informasjonsflyten om terrorister ikke stopper ved
de interne europeiske landegrensene. Sikkerhetstjenesten må også ta
cybersikkerhet på alvor, men under ingen omstendigheter utfordre de
europeiske personvernidealene.
EU bør være ledende i verden på utvikling og produksjon av forsvarsteknologi
og forsvarsmateriell. Derfor bør EU også ha en egen ordning for støtte til
europeiske produsenter av forsvarsmateriell og utvikling av ny
forsvarsteknologi. Dette bør inkludere våpenteknologi både i luften til lands og
til vanns. Det må også lages ordninger for deling av forsvarsteknologi mellom
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medlemslandene. Dette må inkludere gjenkjøpsavtaler mellom
medlemslandene.
På lik linje med terror stopper ikke radikalisering ved Europas interne
landegrenser. Ansvaret for å bekjempe voldelig radikalisering ligger
hovedsakelig hos medlemslandene og aktørene på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå. Det anslås at rundt 4000 EU-borgere hittil har sluttet seg til
terrororganisasjoner i konfliktrammede land som Irak og Syria. Størstedelen
av de terrormistenkte om var involvert i nylige terrorhandlinger på europeisk
jord, er født og oppvokst i Europa. EU bør lage en felles handlingsplan mot
radikalisering basert på erfaring fra medlemslandene. Norge bør slutte seg til
denne handlingsplanen.
Europeisk Ungdom mener at:
• EU må styrke forsvars- og sikkerhetspolitikken sin.
• Det må opprettes et felles europeisk forsvar.
• Norge må knytte seg så nært EUs forsvarspolitiske samarbeid som det
lar seg gjøre.
• Norges forsvarssjef bør sitte i rådet som er ansvarlig for EU Battle
Groups.
• Det bør opprettes en felles europeisk sikkerhetstjeneste.
• Norge må ha et tettere samarbeid med EU om internasjonal terror- og
kriminalitetsbekjempelse.
• EU bør lage ordninger for støtte til europeiske produsenter av
forsvarsmateriell, utvikling av ny forsvarsteknologi og deling av
forsvarsteknologi. Dette må inkludere gjenkjøpsavtaler mellom
medlemslandene.
• EU må utarbeide et felles regelverk for salg av forsvarsmateriell som
sikrer at Europeiske våpen ikke havner i land i krig eller hos regimer
som undertrykker egen befolkning.
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Justis og migrasjon
Kapittel 12
De siste tiårene er grensene mellom europeiske land gradvis blitt visket ut.
Dagens europeere har frihet tidligere generasjoner bare kunne drømme om,
og dette er blant EUs største oppnåelser.
Selv om vi har åpnet opp grensene internt i Europa, har vi likevel effektive
måter å bekjempe kriminalitet på, for eksempel gjennom politisamarbeidet
Europol. EUs medlemsland jobber tett for å stoppe grenseoverskridende
kriminalitet og store kriminelle nettverk i Europa.
Samtidig har EU også fått en viktig rolle når det gjelder medlemslandenes
yttergrenser og kontroll av disse. Gjennom Schengen-avtalen er Hellas grense
mot Tyrkia ikke bare Hellas yttergrense, men også EUs yttergrense som
medlemslandene har et felles ansvar for å beskytte. EUs yttergrense er blitt et
felleseuropeisk anliggende, og må følges opp deretter. Europeisk Ungdom
mener neste skritt på veien er å styrke den europeiske kyst- og grensevakten.
Med felles grenser og fri bevegelse har EU sett behovet for å samordne
behandling av asylsøknader og flyktninger. Hvis man som flyktning får opphold
i ett medlemsland får man automatisk også opphold i alle de andre. For å
hindre at asylsøkere uten oppholdsgrunnlag utnytter systemet ved å søke i et
annet land etter å ha fått avslag i et første, har man etablert et prinsipp om at
det første landet asylsøkeren kommer til skal behandle søknaden. Dette er
kjent som Dublin-regelverket.
Problemet med Dublin-regelverket er at det gir en uforholdsmessig byrde på
landene langs Middelhavet og Svartehavet, ettersom de aller fleste
flyktningene kommer til disse landene først på grunn av deres beliggenhet.
Samtidig slipper rike nordeuropeiske land billig unna, grunnet deres
geografiske beliggenhet.
Europeisk Ungdom mener derfor at det er på tide at Dublin-forordningen
oppheves, og erstattes med en ny avtale. Avtalen må sikre at flyktningene
fordeles rettferdig på tvers av EUs medlemsland, for å spre den økonomiske
belastningen og sikre migrantenes velferd. Det må vurderes å innføre
sanksjoner mot land og regioner som ikke ønsker å ta sin del av byrden.
Samtidig må EU også opprette et felles system for behandling av asylsøknader,
slik at søkernes asylstatus ikke avhenger av hvilket land søknaden behandles i.
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Europeisk Ungdom mener at EU har et ansvar for nabolaget sitt, og må handle
deretter. EU gir allerede mye bistand og støtte i nærområdene, og må fortsette
med dette. EU må også jobbe for å øke veksten på det afrikanske kontinentet
gjennom handel og bistand. Dersom Afrika gjør det bra vil færre migrere fra
kontinentet, og både den europeiske og den afrikanske økonomien vil styrke
seg.
Norsk lov har som hovedregel at dobbelt statsborgerskap ikke tillates. Dette
har store konsekvenser for en halv million mennesker bosatt i Norge, som ikke
har stemmerett ved stortingsvalgene. Det blir mer og mer vanlig at nordmenn
bosetter seg i utlandet på grunn av jobb eller familie, og det blir mer og mer
vanlig at mennesker kommer til Norge for å bosette seg av de samme
grunnene. Forbudet mot dobbelt statsborgerskap gjør det vanskeligere for
mennesker å flytte på tvers av landegrenser, og er utdatert i dagens
globaliserte verden. Derfor er det på tide at Norge, som et av de siste landene i
Europa med forbud, tillater dobbelt statsborgerskap.
Europeisk Ungdom mener at:
• Europeiske land må ta et større ansvar for å sikre Schengen-grensene.
• Den europeiske kyst- og grensevakten må styrkes.
• Dublin-forordningen må oppheves, og erstattes med en avtale som gir
en rettferdig fordeling av flyktninger og asylanter.
• Behandlingen av asylsøknader i EU må bli mer enhetlig. Like saker
behandlet i ulike medlemsland må gi likt resultat.
• EU må fortsette støtten til nærområdene.
• EU må satse mer på det afrikanske kontinentet.
• Norge må tillate dobbelt statsborgerskap.
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Det digitale samfunnet
Kapittel 13
Den digitale revolusjonen er nå. De siste tiårene er datateknologi blitt
allemannseie, og utviklingen av nye produkter og tjenester skjer i rekordfart.
Samfunnsomveltningen er total, og den kommer godt til syne om man prøver å
tenke seg et liv uten smarttelefoner, sosiale medier, automatiserte maskiner
eller internett.
Europeisk Ungdom er en fremtidsoptimistisk organisasjon, og mener
digitaliseringen er et stort gode for samfunnet. Økt bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) byr på muligheter, og kan blant annet gi et mer
effektivt byråkrati, økt velferd og en styrket konkurranseevne i næringslivet.
Samtidig oppstår også noen problemstillinger knyttet til for eksempel
personvern og falske nyheter som vi må ta på dypeste alvor.
Norge er i dag nært tilknyttet EUs IKT-satsing gjennom EØS-avtalen. Det må vi
fortsette å være. Sammen med EU skal vi føre en aktiv digitaliseringspolitikk,
og vi mener hovedprioriteringene må være å skape et digitalt indre marked,
utvikle nye digitale offentlige løsninger og sikre gode rettigheter for alle
europeiske innbyggere.
Det digitale indre markedet
EUs indre marked knytter de europeiske økonomiene tett sammen, men
digitale murer finnes fortsatt langs landegrensene. Dette bryter med EUs
prinsipp om ikke-diskriminering, gir dårligere tilbud til innbyggerne og er til
hinder for videre økonomisk vekst. Derfor er det nå på tide at EU fullfører sitt
digitale indre marked.

Ved å skape et felles digitalt marked i Europa legger vi godt til rette for
gründerskap og fremtidige europeiske teknologibedrifter. Kanskje kommer
neste Facebook, Google eller Apple fra vårt kontinent? EU må være med i
utviklingen av nytt næringsliv, og aktivt støtte oppstartsbedrifter, forskning og
innovative idéer.
Det digitale indre markedet skal også sørge for bedre tjenester til europeiske
forbrukere. EU har allerede gjort det europeiske markedet til et felles
mobilmarked, og nå er det på tide at også geoblokkeringen mellom
medlemsland avsluttes. De digitale grensene i Europa skal bort!
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Digitalisere offentlig sektor
EU må satse på å digitalisere offentlig sektor. Dette vil gi en mer effektiv
offentlig forvaltning, mindre offentlig byråkrati, bedre offentlige tjenester og et
sterkt europeisk fortrinn i den internasjonale konkurransen. Felles standarder
i Europa vil dessuten bedre informasjonsflyten ved å fjerne unødvendige
digitale barrierer.

Gevinstene av en digitalisering kan være ekstra store innenfor helsevesenet,
skattevesenet og offentlige trygdeytelser. Her bør EU utrede muligheten for
felleseuropeiske registre, slik at fremtidens europeere og myndigheter enklere
kan føre kontroll i et oversiktlig system, og da bør de europeiske ID-kortene
aktivt tas i bruk. EUs forskningsprogrammer bør også aktivt satse på utvikling
av ny velferdsteknologi, og det bør åpnes opp for at de kan prøves ut i praksis.
Gode borgerrettigheter
Det er viktig at EU sikrer gode borgerrettigheter i Europa. Et sterkt personvern
og gode forbrukerrettigheter må alltid ligge til grunn. I tillegg må man sikre
nettnøytraliteten på europeisk grunn og ta opp kampen mot falske nyheter. EU
må se på nye muligheter for å styrke borgerrettighetene i det digitale
samfunnet, for eksempel gjennom å utvikle et eget cyberforsvar eller legge til
rette for økt demokratisk deltakelse ved hjelp av digitale nyvinninger.
Europeisk Ungdom mener at:
• Digitaliseringen er et gode for samfunnet med stort potensiale, og må
satses på.
• EU må ferdigstille det digitale indre markedet.
• EU må satse på velferdsteknologi og digitalisere offentlig sektor.
• EU har verdens beste personvern, og må fortsette med det.
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