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ZAUPANJE.
Evropa je pred izbiro: na evropskih volitvah se bomo državljani odločali med tistimi, ki zagovarjajo nadalje-
vanje uspešnega evropskega projekta in tistimi, ki skušajo Evropo, kakršno poznamo, radikalno preurediti ali 
celo uničiti.

Evropa se je rodila iz vizije, odgovornosti in poguma krščanskih demokratov: Roberta Scuhmana, Konrada 
Adenauerja in Alcida De Gasperija. Prekinili so krog sovraštva, se zavezali Evropi vrednot in našli ravnotežje 
med spoštovanjem posameznika in negovanjem skupnosti.  Spoštovanje načela enotnosti v različnosti je 
prineslo obdobje najdaljšega miru in največjega blagostanja v evropski zgodovini.

V Novi Sloveniji verjamemo v prihodnost Evropske zveze. Zaupamo v trdnost njenih judovsko-krščanskih 
temeljev, v humanost in vitalnost evropske kulture ter v domišljenost inštitucionalne zgradbe.    

Čas nas kliče k modrosti in pogumu, da odgovorimo na nove  izzive. Demografske spremembe, migracije, 
populizmi, tehnološki izzivi, rastoča azijska gospodarstva in klimatske spremembe ogrožajo Evropo in Evro-
pejce. Na te izzive lahko uspešno odgovorimo samo skupaj. Če spoštujemo temeljna načela delovanja, ki so 
jih postavili ustanovni očetje, noben problem ne bo pretežak. 

Evropska zveza je nenadomestljivo okolje za Slovenijo. Zagotavlja varen in stabilen okvir za udejanjenje naših 
ambicij, za gospodarski razvoj, za zaposlovanje, za socialno varnost in za varnost v najširšem pomenu bese-
de. Evropa je okvir, ki pomaga ohranjati našo suverenost, jezik in kulturo. 

Evropska zveza je orodje, ki mora služiti svojim državljanom in svojim članicam, Slovenkam in Slovencem ter 
vsem njenim državljanom.
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EVROPA, KI SMO JI LAHKO HVALEŽNI

Zavračamo vse totalitarizme, in zavračamo vse ideologije nasilja. Postavljamo se proti levim in desnim po-
pulizmom, v katerih zaskrbljeni prepoznavamo zadah prejšnjega stoletja. Na levi razpihujejo zavist proti 
uspešnim in poudarjajo razdiralne identitete npr. po spolu, spolni usmerjenosti in barvi kože. Na desni razpi-
hujejo nestrpnost proti tujcem in vsem drugačnim. Zavračamo potvarjanja in laži, ki so vprežene v propagan-
do zavisti in nestrpnosti.

Evropska zveza je garant miru in svobode, blaginje, spoštovanja človekovega dostojanstva, pravnega reda, 
varnosti in stabilnosti. Evropa nam odpira skoraj neomejene možnosti: povezovanje s 500 milijoni ljudi, prost 
dostop do zaposlitev, potovanja brez meja, sodelovanje na področju znanosti in tehnologije. Zahvaljujoč eno-
tnemu trgu in skupni valuti smo lahko tudi v Sloveniji doživeli gospodarski razcvet in blaginjo.

Slovenija je povezana v Evropski uniji v današnjem globaliziranem svetu močnejša: kot del Unije lažje brani 
svoje vrednote, zagotavlja varnost in uveljavlja svoje interese. 

EVROPA, KI JE OGROŽENA 

Svet doživlja radikalne spremembe. Naše vrednote, kot so vera v človeka, svoboda, liberalna demokracija ter 
socialno tržno gospodarstvo, niso samoumevne. Populisti z leve in desne napadajo evropsko idejo od znotraj, 
velike sile želijo oslabiti Evropo od zunaj. Napetosti z Rusijo, vzpon Kitajske in nepredvidljivost ZDA terjajo bolj 
učinkovito Evropo. Za to je potrebna večja politična enotnost. 

POTREBUJEMO EVROPO 
IN EVROPA POTREBUJE NAS

Nova Slovenija zagovarja močno in samozavestno Evropo. Odločitve na evropski ravni smo in bomo oblikovali 
v dobro ljudi. Da bi zagotovili varno prihodnost in blaginjo za nas, naše otroke in naše vnuke, je Evropska zve-
za pomembnejša kot kadarkoli prej. Le povezani lahko ohranimo našo skupnost vrednot, naš način življenja, 
naše socialne standarde in našo kulturo. Samo povezani smo lahko sogovornik velikim globalnim igralcem, 
pa naj gre za države ali velike korporacije. 

Naš cilj je zdrava Evropa na vseh področjih. Zdravi državljani v zdravem okolju, z zdravim gospodarstvom in 
zdravo politiko. Nova Slovenija je garant za pravično ravnotežje med gospodarstvom, ki ustvarja priložnosti 
ter skrbjo za človeka in naravo. Ne podpiramo napredka zaradi napredka in rasti za vsako ceno. Hočemo 
Evropo s slovensko barvo. Če želimo prenesti dobre slovenske izkušnje v Evropo, potrebujemo Slovenijo v 
jedru te povezave! 
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1. ZAUPAMO V EVROPO, KI SLUŽI DRŽAVLJANOM:
• Mobilnost: naša Evropa garantira mobilnost brez notranjih mej;
• Človekovo dostojanstvo: naša Evropa je najvišji garant človekovih pravic, svobode, pravne države in 

pluralne demokracije.
• Blaginja: naša Evropa garantira pošteno delovanje skupnega trga, kjer zmagujejo najboljši; v poštenih  

razmerah zmagujemo tudi Slovenci in Slovenke.
• Delo: naša Evropa skrbi za zaposlenost in ustvarja nova delovna mesta;
• Skrb: naša Evropa garantira standarde socialne varnosti in nikogar ne pušča za seboj;
• Pravičnost: naša Evropa obravnava vse enako in preprečuje zlorabe sistema;
• Zdravje: naša Evropa skrbi za zdravje vseh in omogoča dostop do najboljših zdravnikov; 
• Trajnost: naša Evropa varuje podnebje, okolje in vrste;
• Digitalizacija: naša Evropa izkorišča priložnosti in investira v razvoj;
• Mladi: naša Evropa navdihuje in izobražuje;
• Kultura: Naša Evropa je kulturna zakladnica. Je ponosna na svoja mesta, vasi in regije;
• Kmetijstvo: naša Evropa varuje družinske kmetije, ki proizvajajo najboljšo hrano na svetu;

2. ZAUPAMO V MOČNO EVROPO:
Evropo, ki zagotavlja blaginjo
• Regije: naša Evropa odpravlja razvojne razlike med regijami;
• Socialno tržno gospodarstvo: naša Evropa zagotavlja močan evropski in socialni red;
• Okolje: naša Evropa je zelena in zdrava. Naša Evropa skrbi za človeka in naravo;
• Raziskave: naša Evropa spodbuja raziskave in prinaša trajen razvoj;
• Digitalna Evropa: naša Evropa proizvaja digitalne prvake in ustvarja trajno digitalno gospodarsko 

območje;

Evropo, ki zagotavlja varnost
• Varnost in svoboda: naša Evropa ščiti svoje državljane;
• Meje: naša Evropa varuje svoje meje in spoštuje lastna pravila;
• Migracije: naša Evropa se bojuje proti nezakonitemu priseljevanju;
• Obramba svobode Evrope: naša Evropa se bori proti organiziranemu kriminalu; 

Evropo, ki zagotavlja mir
• Mir: naša Evropa zagotavlja stabilnost;
• Zunanja politika: naša Evropa govori enotno in skrbi za interese Evropejcev;
• Demokracija: naša Evropa je zavezana svojim vrednotam;
• Obrambna politika: naša Evropa drži svojo usodo v svojih rokah;
• Razvojno sodelovanje: naša Evropa zagotavlja priložnosti doma in širše;

3. ZAUPAMO V POVEZANO EVROPO
• Identiteta: naša Evropa varuje svoje skupne korenine a ljudi ne postavlja pred dilemo ali so Slovenci ali  

Evropejci.  
• Blizu ljudem: naša Evropa posluša svoje ljudi;
• Močna Slovenija: naša Evropa skupaj z državami članicami krepi evropski demokracijo. Slovenija se 

umesti v čvrsto jedro pro-evropskih držav;
• Delati skupaj: naša Evropa ustvarja nove kohezivne, razvojne politike in regionalne politike;
• Mi z drugimi: naša Evropa se zavzema za strogo in pošteno širitev Evropske zveze;
• Brexit: naša Evropa želi sodelovati z vsemi državami in pomagati Veliki Britaniji, da najde pot nazaj 

k Evropi; 
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Smo del največje evropske politične družine, Evropske ljudske stranke (ELS), in delimo njene temeljne  
vrednote. Skrbeli bomo za dobrobit Slovenije in Slovencev znotraj ELS in Evropske unije, hkrati pa tudi  
uresničevali njen program s kritično distanco. Smo za močno Slovenijo v močni Evropi. 

SKUPAJ ŽELIMO ...

EVROPO, KI VARUJE SVOJE DRŽAVLJANE
Le če bomo ukrepali skupaj, bomo ustavili nezakonite migracije. Le če bomo ukrepali skupaj, bomo lahko 
preprečili nove vojaške grožnje in se borili proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Le če bomo ukrepali 
skupaj, se borili lahko borili proti podnebnim spremembam. Naša Evropa mora ščititi svoje državljane pred 
grožnjami 21. stoletja. Zavezujemo se, da bomo varovali evropske meje proti nelegalnim migracijam. Učin-
kovito varovanje evropskih meja je predpogoj za povrnitev zaupanja v našo unijo. Je predpogoj za zagotovitev 
potovanja brez meja znotraj Evrope. Ne želimo, da ljudje prosto vstopajo v Evropo brez vednosti in dovoljenja 
evropskih in slovenskih oblasti. Hkrati pa prevzemamo odgovornost za pomoč ljudem v stiskah.

• Evropski mejni in obalni straži bomo zagotovili 10.000 novih uslužbencev in jih opremili  z najnovej-
šo tehnologijo. Slovenija ne more v celoti nositi bremena Schengna sama. 

• Vzpodbudili bomo zasebne naložbe in spodbudili gospodarsko rast na sosednjih celinah. Mladi z 
dobrimi možnostmi doma ne bi smeli več čutiti potrebe po zapustitvi svojih držav.

• Določili bomo celovit evropski seznam varnih držav, od koder ne bomo sprejemali prošenj za azil.

Zavezujemo se, da se bomo borili proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Povezovali bomo aktivnosti 
policijskih, varnostnih in obveščevalnih služb v Evropi. 

• Povezovali bomo evropske varnostne podatkovne zbirke, da se znanje o tistih, ki kršijo zakon,  
ne bi izgubilo po prečkanju meja. Okrepili bomo sodelovanje obveščevalnih služb,   
da bi omogočili boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov o teroristih. 
 

Zavezujemo se, da se bomo varovali svoje državljane. V času nestabilnosti v naši soseščini mora Evropa vse 
bolj prevzeti vojaško varnost v svoje roke, da se bomo sposobni zaščititi pred grožnjami 21. stoletja.

• Ustanovili bomo evropsko kibernetsko brigado, ki bo lahko preprečila kibernetske napade v Evropi. 
Razvijali in investirali bomo v skupne evropske raziskovalne projekte na področju obrambe.

• Z enakimi sredstvi lahko naredimo več, če bomo to storili skupaj: z združevanjem vojaških zmoglji-
vosti držav članic EU bomo do leta 2030 ustvarili resnično obrambno zmogljivost, ne da bi nadomes-
tili katero koli nacionalno vojsko. Potrebujemo skupno obrambno politiko. 

• Še naprej ostajamo zavezani Natu in skupnemu čezatlantskemu sodelovanju.
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Zavezujemo se, da se bomo okrepili evropski socialni model v globaliziranem svetu. Ponosni smo na naš 
edinstven socialni model, kjer vsakdo lahko uživa zdravstveno zavarovanje in kakovostne javne storitve, kjer 
imajo delavci svoje pravice in kjer so socialni interesi uravnoteženi z zahtevami trga.

• Zagotovili bomo, da bodo moški in ženske deležni enakega plačila za enako delo. 
• Okrepili bomo Sklad za prehajanje med poklici, ki bo pomagali tistim, ki izgubijo delo zaradi struk-

turnih sprememb, povezanih z digitalizacijo in globalizacijo.
• Zaščitili bomo delovna mesta visoko kakovostnih delavcev pred dampingom in razprodajo tehno-

logije.
• Terjali bomo večjo odgovornost od Slovenije, da bo zagotavljala kakovostne javne storitve. 

Zavezujemo se, da se bomo borili proti klimatskim spremembam. Samo, če bomo okrepili naš boj proti 
podnebnim spremembam in znatno zmanjšali okoljske pritiske našega gospodarstva, bomo lahko zapustili 
naš planet čist tudi našim otrokom in vnukom. Zagovarjamo Pariški podnebni sporazum, ki temelji na znan-
stvenih dokazih in postavlja standarde v boju proti podnebnim spremembam. Varstvo okolja in biotske ra-
znovrstnosti moramo uskladiti z dinamičnim gospodarstvom. Evropa lahko drugim državam zelo konkretno 
pokaže, kako deluje trajnost.

• Omogočili bomo naložbe in inovacije v vse tehnološke rešitve za nizko-ogljično mobilnost. Vse 
oblike prevoza morajo prispevati k zmanjšanju toplogrednih plinov. 

• Ustvarili bomo energetsko unijo, kjer lahko električna energija in plin brez ovir prečkajo meje, zniža-
jo življenjske stroške državljanov in podprejo stroškovno učinkovito širitev obnovljivih virov energije.

• Ohranjali bomo rastlinske in živalske vrste. Prizadevali si bomo, da bomo uvrstili čebelo na se-
znam ogroženih živalskih vrst. 

• Dodatno bomo spodbudili zmanjšanje emisij skozi prenovljeni sistem trgovanja z emisijami.

 

EVROPO, KI OHRANJA  
EVROPSKI NAČIN ŽIVLJENJA

Evropa je edinstvena v svetu zaradi naše bogate kulturne dediščine, naše skupne zgodovine in naših skupnih 
judovsko-krščanskih korenin. V Evropi sprejemamo raznolikost držav članic ter preko varovanja človekovega 
dostojanstva ohranjamo pravo ravnovesje med odgovornostjo, solidarnostjo in svobodo. Radikalni islam, 
teroristične grožnje in drugi zunanji vplivi pretresajo temelje evropskega načina življenja. Našo skupno evrop-
sko identiteto je bolj kot kadarkoli treba ohraniti. 

Zavezujemo se, da bomo ohranili naše kulturno bogastvo in raznolikost. Skozi zgodovino smo od grško-rim-
skega obdobja, do srednjega veka, preko renesanse in razsvetljenstva razvili temelje evropske in zahodne 
civilizacije. Ustvarili smo bogato kulturno in jezikovno dediščino. V Evropi vemo, da nas raznolikost krepi in jo 
želimo zato ohraniti. Samo demokratična Evropa, ki deluje skupaj, brani in ohranja našo kulturno raznolikost.

Zavezujemo se, da bomo varovali demokracijo in evropske vrednote. Evropski način življenja moramo za-
ščititi z ohranjanjem krščanskih vrednot in temeljnih načel. Demokracija, človekove pravice, človekovo dosto-
janstvo, svoboda in odgovornost, enakost moških in žensk, solidarnost, pravna država, pravičnost, pluralizem 
in strpnost so načela, ki so usidrana v središče evropske civilizacije. Ščitili bomo naše skupne tradicije in 
prepričanja, podpirali demokracijo in pravno državo. Borili se bomo proti nestrpnosti in antisemitizmu, pa tudi 
proti vsem vrstam rasizma.
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Zavezujemo se, da bomo skrbeli za družine. Družine predstavljajo naše korenine in središče naših evropskih 
identitet. So steber evropskega načina življenja. V času demografskih sprememb želimo okrepiti družine in 
medgeneracijsko solidarnost.

• Zagovarjali bomo evropske socialne standarde in povečevali življenjski standard za krepitev vloge 
družin. Negotovost zaposlitve prepogosto preprečujejo mladim Evropejcem, da bi si ustvarili družine 
(v Evropi ima samo en par od treh otroke). 

• Želimo si, da bi bila Evropa varen dom. Zagotavljali bomo priložnosti v vsaki evropski regiji preko 
prenovljene kohezijske politike in tako zmanjšali beg možganov. 

• Ohranili bomo družinske vrednote.
• Zmanjševali bomo nevarnosti za zdravje in se borili z izzivi, ki jih prinaša staranje prebivalstva, 

protimikrobna odpornost ter kronične in nalezljive bolezni. Podpirali bomo inovacije in naložbe na 
področju zdravja za boljše življenje naših družin. 

• Spodbujali bomo aktivno staranje. Starejši ljudje vedno bolj oblikujejo naš vsakdan in naše gospo-
darstvo.

• Zavzemali se bomo za boljše prehajanje znanja med generacijami.

Zavezujemo se, da bomo posodobili azilne politike. Evropa je skupnost vrednot. Čeprav je treba spoštovati 
pravice in prepričanja vsakega posameznika, je prav tako razumno pričakovati, da bodo vsi na ozemlju Evrop-
ske unije spoštovali evropske vrednote, tradicije in obveznosti. 

• Želimo zagotoviti, da bodo tisti, ki bodo živeli v EU, zakonito postali integrirani člani naše skupnosti. 
Potrebujemo trdno politiko vključevanja, da bi preprečili vzporedne družbe.

• Reformirali bomo evropski azilni sistem. Samo s skladno in poenostavljeno skupno azilno politiko 
v EU bomo zagotovili pravočasno obravnavo prošenj za azil. Vzpostavili bomo evropski sistem  
vračanja, ki bo zagotovil vrnitev zavrnjenih prosilcev za azil v njihove matične države. Preprečiti 
želimo, da bi države prosto trgovale s statusom azila. 

• Namenili bomo višji delež financiranja Skladu za azil in migracije. Vsako leto samo 40 odstotkov 
nezakonitih priseljencev, ki jim azil ni bil odobren, zapusti EU. S povišanjem sredstev bomo poskrbeli, 
da bodo ljudje, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščito, poslani nazaj v svoje države.

• Razvojno pomoč EU in gospodarske ugodnosti bomo vezali na sodelovanje z EU na področju migra-
cij.

Zavezujemo se, da bomo ravnali odgovorno v svetu. EU nameni največ razvojne in humanitarne pomoči po 
vsem svetu. EU mora nadaljevati z bojem proti revščini in prizadevanjem za doseganje trajnostnega razvoja 
na svetovni ravni. 

• Z novim instrumentom za zunanje financiranje bomo nadaljevali naše sodelovanje in solidarnost z 
državami na afriški celini, s čimer bomo zagotovili njihovo nadaljnjo pot do naprednejših gospodar-
stev in trdnejših demokracij, ki bodo mladim generacijam prinesle svetlejšo prihodnost.



8

Zavezujemo se, da bomo okrepili sposobnost sodelovanja. Če želi Evropa postati učinkovita politična sila, 
mora ustvariti močna partnerstva z našimi sosedami in se približati tistim, ki delijo našo evropsko perspek-
tivo.

• Podpiramo evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in pomagamo državam v regiji, da izbolj-
šajo blaginjo pod pogojem, da spoštujejo evropske standarde ter dosežejo napredek na področju 
pravne države in boja proti korupciji. Pomagali bomo pri izgradnji cestne,  železniške in energetske 
infrastrukture. Zahodnega Balkana ne moremo prepustiti vplivu Rusije, zalivskih držav, Turčije in 
Kitajske. 

• Ustavili bomo pristopna pogajanja Turčije. Evropa in Turčija bi se morali osredotočiti na  
partnerstvo in sodelovanje na konkretnih področjih.

 

EVROPO, KI USTVARJA PRILOŽNOSTI

S skupnim delom smo v Evropi dosegli veliko. Brezposelnost v Evropi je na najnižji ravni od leta 2009. Kljub 
temu pa se preveč Evropejcev v državah članicah, tudi v Sloveniji, še vedno trudi najti zaposlitev. Slovenija 
znotraj Evrope ne sme uničevati svojih talentov in izgubljati svoje prihodnosti. Če želimo v Evropi in Sloveniji 
odpreti novo poglavje, moramo vlagati v enormne potenciale naših ljudi. Strategija mora temeljiti na temeljih 
socialno-tržnega gospodarstva, inovacij in ohranjanje konkurenčnosti.

Zavezujemo se, da bomo ustvarili pogoje za dinamično gospodarstvo, ki bo ustvarilo 5 milijonov novih delov-
nih mest. Verjamemo, da je socialno tržno-gospodarstvo najboljši gospodarski sistem za 21. stoletje. Potre-
bujemo močno gospodarstvo za družbo, v kateri bo poskrbljeno za vse in bodo vsi našli varnost in priložnosti. 
Našo blaginjo ustvarjajo mala in srednje velika podjetja. So naši evropski gospodarski junaki. S pomočjo 
Investicijskega načrta za Evropo bomo ustvariti pogoje za vsaj 5 milijonov novih delovnih mest v prihodnjih 
letih, zlasti za mlade generacije.

• Na enotnem evropskem trgu bomo ustvarili nove priložnosti, zlasti v digitalnem in krožnem  
gospodarstvu. 

• Pogajali se bomo o novih pravičnih trgovinskih sporazumih. Začeli smo že pogovore z Mercosur-
jem, Avstralijo in Novo Zelandijo.

• Zagotovili bomo posebne finančne sheme za mlade podjetnike, pomagali pri digitalizaciji ter spod-
bujali inovacije, namenjene preboj in ustvarjanju novih trgov.

• Razvijali bomo v prihodnost usmerjeno evropsko industrijsko in konkurenčno politiko, ki bo omogo-
čila izgradnjo globalnih prvakov v Evropi. Branili bomo strateško pomembne evropske sektorje pred 
nepoštenimi praksami. 

• Varovali bomo javno zdravje in okolje. Zagotovili bomo, da bodo pravice potrošnikov spoštovane 
ter da bodo državljani dobili zanesljive in znanstveno potrjene informacije o vplivih novih storitev in 
izdelkov. Spodbujali bomo več recikliranja in ponovne uporabe. 

• Izvajali bomo dogovorjena pravila o javnih financah držav članic, da bi vsem državljanom zagoto-
vili gospodarsko stabilnost in branili prihranke pred gospodarskimi krizami, ki jih povzročajo nepre-
mišljene politike. V Sloveniji bomo zahtevali več odgovornosti pri ravnanju z javnimi financami.

• Evropski mehanizem za stabilnost bomo v Evropski denarni sklad. Bančno unijo bomo dokončali z 
evropskim sistemom zajamčenih vlog da bi zaščitili prihranke državljanov.

• Skrbeli bomo za enakomeren razvoj vseh regij v Evropski uniji.
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Zavezujemo se, da bomo ustvarili dvignili življenjski standard v vseh regijah. Spodbujali bomo povezovanje 
regij; dokončati moramo cestno in železniško infrastrukturo, obenem pa vlagati v najnovejšo digitalno infra-
strukturo ter preko tega omiliti vplive bega možganov. 

• Zagotavljali bomo boljši dostop do trgov in delovnih mest za naše državljane preko razvoja cestne, 
železniške in digitalne infrastrukture. Prav tako bomo zagotovili dostop do hitrega interneta in vo-
dilnih svetovnih superračunalnikov v vseh evropskih regijah. 

• Podpirali bomo uvajanje telemedicine, saj mora vsak imeti dostop do najboljših razpoložljivih zdrav-
nikov. 

• Vlagali bomo v tehnologije za podporo razvoju pametnih mest in vasi, da bi povečali kakovost živ-
ljenja.

• Pomagali bomo izboljšati digitalno pismenost in pridobitev digitalnih kompetenc državljanom. 

Zavezujemo se, da bomo branili družinske kmetije, ki proizvajajo zdravo hrano. Naši kmetje proizvajajo 
najbolj kakovostno hrano na svetu. Ohranjajo podeželsko pokrajino in skupnosti. Ponosni smo na bogato tra-
dicijo in boljše standarde hrane, kot jih ima katera koli druga celina. Namen kmetijske politike je zagotoviti, da 
bodo tudi naši otroci uživali v uživanju hrane, pridelane v Evropi, zato jo bomo prilagodili izzivom 21. stoletja.

• Posodobili bomo skupno kmetijsko politiko, do bo postala pravičnejša, bolj trajnostna in usmer-
jena k rezultatom, ob spoštovanju lokalnih pogojev in skupnih pravil.  EU. Zasnovana bo tako, da bo 
pomagala družinskim kmetijam pri soočanju z globalizacijo, podnebnimi spremembami in izzivi za 
varnost preskrbe s hrano. Zagotavljala bo tudi dodatne spodbude za mlade kmete.

• Zmanjšali bomo birokracijo za kmete z uvedbo več digitalnih rešitev in poenostavitvijo upravnih 
postopkov.

• Branili bomo naše standarde, kot tudi ščitili naše zdravje pred uvoženimi proizvodi nižje kakovosti. 
Ne podpiramo dvojne kakovosti hrane, saj nimamo drugorazrednih državljanov.

Zavezujemo se, da bomo posebno pozornost namenili potencialom umetne inteligence in robotike. V evrop-
skih vozliščih deluje 830.000 inovativnih novoustanovljenih podjetij, ki zaposlujejo skoraj 5 milijonov ljudi. 
Verjamemo, da ima Evropa potencial, da prevzame vodilno vlogo pri umetni inteligenci, robotiki, biomedicini, 
velikih podatkih in mobilnosti. Če želimo ostati konkurenčni, uspešni in vplivni moramo ponovno željo po 
reševanju novih izzivov in ustvarjanju blaginje. Verjamemo, da digitalna tehnologija ne oblikuje ljudi, temveč 
ljudje oblikujejo in nadzorujejo digitalno revolucijo.

• Povečali bomo naložbe v umetno inteligenco in robotiko tako, da bo EU postala vodilna na tem 
področju ter bomo oblikovali inovacije v skladu z našimi evropskimi vrednotami. 

• Zgradili bomo Evropski univerzitetni inštitut 4.0, ki bo združil najnovejša dognanja v tehnoloških 
inovacijah, filozofiji in etiki. Tako bomo spodbudil inovacije tehnologij, kjer je v ospredje postavljen 
človek.

• Vlagali bomo v programe vseživljenjskega učenja.
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Zavezujemo se, da bomo preko inovacij izboljšali življenje ljudi. Človeka bomo postavili s središče inovacij, 
da bo vse naše življenje postalo boljše in bolj zdravo. Preko združevanja vrednot in inovacij bomo oblikovali 
prihodnost evropskega načina življenja.

• Ustvarili bomo Evropsko unijo inovacij, ki bo izboljšala življenje ljudi in ostala konkurenčna na  
svetovni ravni.

• Preko novih inovacijskih politik bomo združili vire za raziskovanje bolezni sodobnega časa. 
• Ustvarili bomo evropski načrt za združevanje podatkov, da bi našli zdravilo za rak. 
• Okrepili bomo Evropski svet za inovacije, da bi omogočili boljšo podporo inovatorjem in  

podjetnikom.

EVROPO, KI NAVDIHUJE

Želimo si Evrope in Slovenije, v kateri lahko uspevajo vsi državljani. Želimo si Evrope, ki predstavlja več kot 
samo ekonomsko blagostanje. Želimo si Evrope, ki daje občutek varnosti in doma ter nam daje samozavest 
za soočanje s prihodnostjo. Zatorej bomo zgradili Evropo, ki bo mladim, družinam in podjetjem z vseh koncev 
Evrope omogočila uspeh in srečo v hitro spreminjajočem se svetu

Zavezujemo se, da bomo negovali parlamentarno demokracijo. Verjamemo, da ima demokracija v Evropi še 
veliko prostora za napredek. Da je lahko bolj odgovorna in bolj razumljiva ter se preko tega približa državlja-
nom. Želimo, da se zmanjša vrzel med evropskimi inštitucijami in državljani.

• Evropski parlament mora dobiti večjo zakonodajno moč napram Evropski komisiji in Svetu. To bo do-
datno motiviralo evropske državljane, da se bodo neposredno obračali na evropske poslance. Prav tako 
moramo Izboljšati sodelovanje Evropskega z nacionalnimi parlamenti.

Zavezujemo se, da bomo igrali na svetovnem prizorišču močnejšo vlogo. Okrepiti moramo obrambo evrop-
skih vrednot in naših interesov na svetovnem prizorišču preko jasnih in enotnih stališč.

• Podpiramo kvalificirano večino glasov na področju skupne zunanje politike. Ena država članica  
sama ne bi smela ohromiti Evropske unije kot celote. Na svetovnem prizorišču moramo biti  
sposobni ukrepati odločno v skladu z našimi vrednotami. 

• Britanske odločitve (ti. Brexit), da zapusti EU, ne sprejemamo z odobravanjem. Zavezani smo k  
nadaljnjem tesnem sodelovanju z Veliko Britanijo, a nam je jasno, da kot nečlani ne morejo uživati 
enakih ugodnosti.

• V medsebojno odvisnem svetu vemo, da je naš uspeh povezan z uspehom držav in regij, ki nas 
 obdajajo. Zatorej bomo vlagali v države okoli nas in tako pripomogli k večji stabilnosti Evrope.
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Zavezujemo se, da bomo zagotovili pravične davke za vse. Verjamemo, da morajo v Evropi vsi prispevati 
svoj pravični delež. Velike korporacije ne bi smele dobiti davčnih olajšav, prav tako je treba najti in odstraniti 
korupcijo.  Borili se bomo za pošteno obdavčitev v digitalni dobi. 

• Prevzeli bomo vodilo vlogo v boju proti davčnim utajam. Naš cilj je preglednost in pravičnost  
za vse države članice, zato bomo preko tesnega sodelovanja med državami članicami in  
mednarodnimi organizacijami pospešeno iskali kršitelje.

Zavezujemo se, da bomo zmanjšali evropsko birokracijo. Verjamemo, da mora vsak evro, porabljen na ravni EU,  
izboljšati življenje ljudi. Zmanjšanje birokracije za podjetja za 30 odstotkov in razveljavitev nepotrebnih  
predpisov bo prineslo večjo in bolj trajno rast. 

• Zmanjšali bomo birokracijo za mala in srednja podjetja, ter jih preko uporabe digitalnih orodij  
razbremenili  nepotrebnih postopkov.

• Odpravili bomo 1.000 zastarelih pravil in predpisov. 
• Posodobili bomo zakonodajo tako, da bo bolje odgovarjala izzivom tehnoloških sprememb in  

zagotovila trden in delujoč pravni okvir za podjetja.

ODPIRAMO NOVO POGLAVJE
Nova Slovenija ima jasno predstavo o tem, kakšno Evropo si želi. Borimo se za varno, urejeno, demokratično 
Zvezo, ki je v službi svojih državljanov in držav članic. Želimo si, da bi bila Evropa močna zveza držav, kjer 
bi se lahko uspešno in brez ovir razvijalo močno gospodarstvo, kjer bi na vseh nivojih mislili na sočloveka. 
Spodbujali bomo zmanjševanje razvojnih politik med regijami, saj to zagotavlja trajen razvoj tako Slovenije 
kot Evrope. Želimo si stabilne Evropske zveze, ki je steber stabilnosti tudi za globalni svet.
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