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von der Leyen – politiska riktlinjer

• En europeisk grön giv
• En ekonomi för människor
• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
• Skydd av den europeiska livsstilen
• Ett starkare Europa i världen
• En ny satsning på demokrati i Europa



En Europeisk grön giv

”Jag vill att Europa ska 
bli den första 
klimatneutrala 
världsdelen”



En europeisk grön giv

• Föreslå en europeisk grön giv under första 100 dagar i tjänst
• Klimatlag som fastlägger klimatneutralitet till 2050
• Minska utsläpp med minst 50% till 2030
• Utöka ETS att omfatta transport, byggindustri och sjöfart
• Gränsskatt för koldioxid för att undvika “carbon leakage”
• Se över energiskattedirektivet
• Ny handlingsplan för cirkulär ekonomi
• Europas klimatbank (delar av EIB) – idag 25% till klimat, 2025- 50%



En ekonomi för människor

“Jag är stolt över vår unika
sociala marknadsekonomi” 



En ekonomi för människor
• Fullborda kapitalmarknadsunionen
• Ytterligare fördjupning av ekonomiska och monetära unionen
• Fullbordande av bankunionen
• Europeisk insättningsgaranti
• Genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter
• Rättsligt instrument för skälig minimilön – inom 100 dagar
• Europeiskt system för arbetslöshetsersättning
• EU-strategi för jämställdhet – bindande lönetransparensåtgärder, 

kvoter för bolagsstyrelser
• Förslag för förbättra företagsskattemiljö på den inre marknaden, 

konsoliderad bolagsskattebas



Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

”Jag vill att Europa ska bli 
ambitiösare genom att ta 
tillvara de möjligheter som den 
digitala tidsåldern ger, inom 
säkra och etiska gränser.”



Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

• Gemensamma standarder för 5G-nät
• Samordnad EU-strategi för de mänskliga och etiska konsekvenserna av AI samt 

ökade investeringar
• Ta fram ny rättsakt om digitala tjänster
• Upprätta en gemensam cyberenhet 
• Europeisk utbildningssatsning senast 2025
• Tredubbla budgeten för Erasmus+



Skydd av den europeiska livsstilen

”Jag vill att Europa ska bli 
ambitiösare när det gäller 
att skydda våra 
medborgare och våra 
värderingar.”



Skydd av den europeiska livsstilen

• En ytterligare omfattande europeisk rättsstatsmekanism
• Föreslå en ny migrations- och asylpakt
• Förstärka europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex
• Återgå till ett fullt fungerande Schengenområde med fri rörlighet
• Förbättra utsikterna för unga kvinnor och män i deras ursprungsländer
• Mer befogenheter för europeiska åklagarmyndigheten, kunna utreda och lagföra 

gränsöverskridande terrorism



Ett starkare Europa i världen

”Jag vill att Europa ska 
bli ambitiösare genom 
att stärka vårt egna 
unika och ansvarsfulla 
globala ledarskap.”



Ett starkare Europa i världen

• Upprätthålla och uppdatera den regelbaserade världsordningen
• Öppen och rättvis handel, högsta standarderna för klimat-, miljö- och 

arbetarskydd
• Uppdatera och reformera Världshandelsorganisationen
• En omfattande europeisk strategi för Afrika
• Ambitiöst och strategiskt partnerskap med Storbritannien
• Ytterligare djärva steg i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion



En ny satsning på demokrati i Europa

”Det rekordhöga 
valdeltagandet i 2019 års val 
till Europaparlamentet visar 
att vår demokrati är 
livskraftig.”



En ny satsning på demokrati i Europa

• Två-årig konferens där EU-medborgare får tycka till
• Initiativrätt för Europaparlamentet
• Införa frågestund med kommissionärer i Europaparlamentet
• Sträva efter fullständig medbeslutanderätt för Europaparlamentet och frångå 

kravet på enhällighet för klimat-, energi-, social- och skattepolitik
• Förbättra systemet med Spitzenkandidaten
• En europeisk handlingsplan för demokrati – mot yttre inblandning
• Gemensam strategi mot desinformation och hat online
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- demokrati och demografi
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