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1 . Eurooppanuorten federalismi
Eurooppanuorten federalismi on tavoitteellista ja käytännöllistä. Eurooppanuorten

mielestä Euroopan unionin tulee kehittyä yhtenäisemmäksi politiikan ja talouden
saralla, sillä Eurooppa on
vahvempi yhdessä kuin erikseen. Kestävin, toimivin ja demokraattisin tapa

järjestää eurooppalainen ylikansallinen valtiollinen yhteistyö on siirtyä kohti
liittovaltiota, jossa päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia, mutta

kuitenkin tehokkaasti. Olennaista on alueiden ja kulttuurien monimuotoisuuden ja
kansalaisten

tosiasiallisen

itsemääräämisoikeuden

turvaaminen.

Tämän

Eurooppanuorten tavoitteellisen federalistisen näkemyksen vastakohta on kaiken
vallankäytön
keskittäminen
eurooppalaiseen integraatioon.

Brysseliin

ja

kritiikitön

suhtautuminen

Eurooppanuorten federalismi on käytännöllistä, koska eurooppalainen liittovaltio

voidaan luoda vain kansalaisten laajan tuen ja vilkkaan kansalaiskeskustelun
avulla. Vaikka päämäärämme on selvä, ei kysymys ole vain päämäärän

saavuttamisesta, sillä myös reitti sinne ratkaisee. Tämän vuoksi Eurooppanuoret
kansalaisjärjestönä edistää aktiivisesti keskustelua Euroopan unionista ja
yhteisten asioiden yhteisen hoidon tärkeydestä.

Tämänhetkisessä poliittisessa keskustelussa ei ole sijaa federalismille. Se on

suljettu täysin julkisen keskustelun ulkopuolelle, ja jos sitä käytetään, sillä
lopetetaan keskustelu Euroopan yhdentymisestä. Julkisessa keskustelussa

federalismi näyttäytyy yksipuolisesti ja kritiikittömästi pahimpana mahdollisena
kuvana Euroopan tulevaisuudesta käsitteen monitulkintaisuuden sekä siihen

liitettyjen virheellisten negatiivisten merkitysten vuoksi. Eurooppanuoret haluaa
oman määritelmänsä avulla tuoda liittovaltiokehityksen ja “f-sanan” mukaan

poliittiseen keskusteluun. Jotta eurooppalaista yhteistyötä voidaan kehittää ilman
ennakkoluuloja, federalismin tulee olla poliittisesti
hyväksyttävä
keskustelunaihe
ja
tulevaisuudessa
suoranaista
Eurooppa-keskustelun valtavirtaa.
Eurooppanuoret vaatii, että Euroopan unionia tulee tiivistää
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tavoitteellisesti kohti nykyistä yhtenäisempää poliittista ja
taloudellista yhteisöä. Tämä voidaan toteuttaa käytännöllisen
federalismin avulla.
2. Demokratia ja instituutiot
Euroopan unionin on toimittava ihmisoikeuksien ja demokratian toteuttamisen
esimerkkinä. Kaikkien unionin jäsenvaltioiden tulee sitoutua korkeimpiin
kansainvälisiin standardeihin turvatessaan kansalaistensa demokraattisia
oikeuksia. Euroopan unionin on taattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen
kaikissa jäsenvaltioissaan.
Demokratia on perusta Euroopan unionin instituutioille ja niiden legitimiteetille.
Kansalaisilla on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin

päätöksentekoon, jotta Euroopan unioni voidaan kokea läheisenä ja sen
päätökset oikeutettuina. Tällä hetkellä kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa

instituutioihin toteutuu pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien
kautta. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan näiden lisäksi tarvitaan monipuolisempia
vaikutusmahdollisuuksia.

Erityisesti

nuorten

roolia

sekä

kansallisessa

päätöksenteossa että osana Euroopan unionin päätösprosesseja tulee vahvistaa.
Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettava ja sen valtaa suhteessa
ministerineuvostoon tulee merkittävästi kasvattaa, komission demokraattista
valvontaa kehittää sekä Euroopan tason kansalaisyhteiskunnan kehittymistä
tukea. Entistä useampia politiikan aloja tulee siirtää neuvostossa
määräenemmistöpäätöksenteon piiriin. Eurooppanuoret vaatii avoimuuden
lisäämistä
Eurooppa-neuvoston
ja
Euroopan
unionin
neuvoston
päätöksenteossa. Edellytämme Suomen toimivan esimerkkinä muille
jäsenvaltioille läpinäkyvien käytänteiden omaksumisessa. II Euroopan komission
ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistäminen selkiyttäisi Unionin
institutionaalista rakennetta ja tekisi siitä helpommin hahmotettavan kansalaisten
näkökulmasta.
Eurooppanuoret vaatii EU-instituutioiden legitimiteetin
vahvistamista, joka voidaan toteuttaa avoimella ja demokraattisella
EU-tason päätöksenteolla sekä kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä.
3. Ulkopolitiikka ja turvallisuus
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Euroopan

unionin

on

vahvistettava

rooliaanuk

rauhan

ja

demokratian

puolestapuhujana. Sen tulee ottaa vahvemmin kantaa demokratian ja
ihmisoikeuksien loukkauksiin lähialueillaan sekä muualla maailmassa. Unionin
tulee ajaa kauppapolitiikkaa, joka ottaa huomioon talouden, yhteiskunnan ja
ympäristön kestävän kehityksen. Sama kestävän kehityksen objektiivi on
huomioitava myös naapurustopolitiikan rahoituksessa. Euroopan unionin tulee
edistää kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu entistä tiiviimpää
monenväliseen yhteistyöhön Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Unionin tuleekin
aktiivisesti osallistua kansainvälisiin hankkeisiin ja instituutioiden toimintaan sekä
pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan. Yhteinen ulkopoliittinen linja
vahvistaa unionin kansainvälistä asemaa Euroopan unionin tulee kyetä
turvaamaan kansalaisten turvallisuus. Tämä edellyttää parempaa kykyä vastata
muuttuviin uhkiin ja tilanteisiin sekä unionin sisä- että ulkopuolella.
Tiedonvaihdon
lisäämisellä
jäsenvaltioiden
raja-,
tiedustelu-,
ja
poliisiviranomaisten välillä on tärkeä rooli sisäisen turvallisuuden kannalta.
Euroopan unionin tulee yhtenäistää puolustuspoliittisia toimiaan ja järjestelmiään,

jotta muuttuviin tilanteisiin on mahdollista reagoida nopeasti ja tehokkaasti.
Euroopan unionilla tulee olla yhteinen turvallisuuspolitiikka ja yhteinen puolustus.

Suomen etu on olla tiiviisti mukana eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kehittämisessä ja integraatiossa.

Eurooppanuoret katsoo, että EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
luomisessa tulee edetä asteittain ja määrätietoisesti. Lyhyellä tähtäimellä
Euroopan
unionin
jäsenmaiden
tulee
tiivistää
yhteistyötään
puolustushankinnoissa, Euroopan investointipankin rahoitus tulee avata
yhteisten puolustushankintojen käyttöön, EU:n yhteisiä rauhanturvaoperaatioita

tulee lisätä, Euroopan unonin nopean toiminnan joukkoja laajentaa ja niiden
tehtäväkenttää kasvattaa,
rajaturvallisuusviranomaisten välistä koordinaatiota ja siihen varattuja resursseja
merkittävästi lisätä sekä jäsenmaiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien
viranomaisten välistä yhteistyötä sekä
tiedonvaihtoa kehittää. Jäsenmaiden yhteisvastuuta unionin ulkorajoista tulee
kasvattaa suuntaamalla lisäresursseja niiden valvonnasta vastaaville jäsenmaille.
Eurooppanuoret vaatii, että Euroopan unionille luodaan yhteinen ja
yhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
4. Talous
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Vakaa tulevaisuus, kestävä kehitys ja Euroopan johtava rooli maailmassa ovat

mahdollisia vain vakaaseen talouskasvuun ja julkisen talouden tasapainoon
nojaavassa

Euroopan

unionissa.

Tavoitteiden

toteutuminen vaatii paitsi

vastuullista talouspolitiikkaa jäsenmaiden tasolla, myös lisää talouspoliittista
yhteistyötä EU- ja euroalueella.
Tavoitteena tulisi olla, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot liittyvät euroon

lähitulevaisuudessa. Euroopan unionin yhteistä valuutta-aluetta tulee vahvistaa ja
Euroopan keskuspankin tekemän rahapolitiikan tavoitteita laventaa pelkästä

hintavakaudesta laajempaan euroalueen talouskasvun tukemiseen. Yhteisen
valuutta-alueen

luomaa

riskiä

epäsymmetrisistä

shokeista

tulee

torjua

laajentamalla EU:n sosiaaliturvarahastoa sekä lisäämällä Euroopan unionin
mahdollisuuksia
rahoittaa jäsenmaiden vastasyklistä talouspolitiikkaa sekä rakenteellisia
uudistuksia. Unionin tulee ottaa tehokkaita kaikkia jäsenmaita sitovia askelia
veronkierron kitkemiseksi.
Jäsenmaiden talouspoliittista koordinaatiota tulee vahvistaa yhdistämällä nykyiset
euroryhmän puheenjohtajan ja talouskomissaarin tehtävät. Euroopan komission
talouden ja rahoituksen pääosaston toimintaedellytyksiä tulee kasvattaa ja sen

toimintakenttää laajentaa. Toimien tuloksena luodaan EU:n valtiovarainministeriö
ja valtiovarainministerin virka.
Euroopan

unionin budjettirahoitusta tulee täydentää siirtymällä asteittain

jäsenmaiden

vuosittaisista

jäsenmaksuista

kohti

Euroopan

unionin

verotusoikeutta. Verotusoikeus tulee säätää laajuudeltaan rajatuksi eikä sen
seurauksena saa olla EU-kansalaisten kokonaisveroasteen kasvu. Verotusoikeus

tulee samaan aikaan säätää riittävän laajaksi, että se mahdollistaa EU:n omien
budjettivarojen riittävän keräämisen ja jäsenmaksuista luopumisen keskipitkällä

aikavälillä. Maataloustukien rahoittaminen tulee siirtää kansalliselle tasolle ja
rahoituksen enimmäismäärä määritellä kattavalla EU-tason sääntelyllä, jolla
estetään markkinavääristymät maataloustuotteiden kaupassa sisämarkkinoilla ja
maailmankaupassa.
Euroopan investointirahastoja tulee merkittävästi kasvattaa ja EU:n roolia
innovaatio- ja aluekehityspolitiikassa laajentaa. Investointirahastojen tukea tulee
suunnata nykyistä vahvemmin uusien innovaatioiden, tieteen ja tutkimuksen sekä
kestävän kehityksen talouskasvun tukemiseen. Euroopan unionin valtaa yhteisen
kauppapolitiikan

alalla

tulee

lisätä

ja

siirtää

sektori

vahvemmin
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määräenemmistöpäätösten piiriin. Vapaakauppasopimusten solmimista tulee
merkittävästi nopeuttaa. Unionille tulee asettaa nykyistä selvemmät tavoitteet
edistää kauppapolitiikallaan säänneltyä vapaakauppaa,
työntekijöiden oikeuksia sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

joka

kunnioittaa

Eurooppanuoret vaatii, että Euroopan unionin yhteistä
rahapolitiikkaa vahvistetaan, talouspolitiikan koordinaatiota
lisätään ja EU:n omaa rahoituspohjaa vahvistetaan tarkkarajaisen
verotusoikeuden kautta.
5. Ympäristö, ilmasto ja energia
Ympäristö-,

ilmasto-

ja

energiakysymykset

ovat

yhä

globaalimpia

ja

ajankohtaisempia aiheita ilmastonmuutoksen, monenlaisten ympäristöhaasteiden

ja raaka-aineiden niukkuuden myötä. Euroopan unionin tulee olla ympäristö-,
ilmasto-

ja

energiapolitiikassaan

tulevaisuudessa

entistä

globaali suunnannäyttäjä, joka sitoutuu

kunnianhimoisempiin

päästövähennys-

ja

ilmastotavoitteisiin sekä ympäristön laatukriteereihin. EU:n tulee ottaa vahva,

johtava roolimuutoksessa puhtaaseen, uusiutuvaan ja kustannustehokkaaseen
energiaan.
Energia- ja ilmastopolitiikka tulee siirtää nykyistä vahvemmin EU-päätöksenteon

piiriin ja erityisesti Euroopan komission roolia Euroopan yhteisen energia- ja

ilmastopolitiikan rakentajana vahvistaa. Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaa
tulee

toteuttaa

ensisijaisesti

EU-tasolla,

sillä

ilmastonmuutokseen

ja

energiaturvallisuuteen liittyviä haasteita voidaan ratkaista vain eurooppalaisella
ylikansallisella yhteistyöllä. Ympäristönäkökulma on huomioitava läpileikkaavana
teemana kaikilla politiikan sektoreilla kuten kauppapolitiikassa, yhteisessä
maatalouspolitiikassa ja energiapolitiikassa. Lisäksi ympäristötekijät tulee
huomioida EU-rahoituksen kriteereissä.
Eurooppanuoret vaatii, että Euroopan unionin tulee olla
vastuullinen ja esimerkillinen toimija ympäristö-, ilmasto- ja
energiapolitiikan saralla sekä sektorin globaali suunnannäyttäjä.
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