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EUROOPAN LIBERAALIRYHMÄN VAALIOHJELMA
Vuonna 2014 voimme vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen historiallisesti ratkaisevalla
hetkellä. Näissä vaaleissa tehdään valintoja, jotka joko heikentävät tai vahvistavat
Eurooppaa.
Euroopan liberaalit ovat sitoutuneet rakentamaan vahvempaa Eurooppaa, joka
puolustaa yhteisiä arvojamme ja etujamme. Haluamme Euroopan, jonka sana painaa
maailmannäyttämöllä. Haluamme Euroopan, joka panee vauhtia talouteen ja luo
työpaikkoja. Haluamme Euroopan, joka on nykyistä avoimempi ja vastuullisempi.
Euroopan, joka parantaa kansalaisten turvallisuutta. Euroopan, joka on suvaitsevainen
ja tasa-arvoinen ja takaa vahvat kansalaisoikeudet ja -vapaudet. Euroopan, joka

perustuu aitoon demokratiaan ja kansalaisten tahtoon. Euroopan, joka johtaa
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Euroopan, joka toimii meidän kaikkien hyväksi.
Liberaalit haluavat Euroopan, joka herättää luottamusta, ei pelkoa; joka edistää
hyvinvointia ja yhtenäisyyttä, ei jakolinjoja.
Vapaus ja kansalaisoikeudet ovat liberaalin Euroopan perusta, ja juuri niiden vuoksi
Euroopalla on vetovoimaa muun maailman silmissä. Vapautemme ja hyvinvointimme
perusta ovat kansalaisvapaudet, joita meidän on puolustettava silloin, kun ne ovat
uhattuina. Haluamme Euroopan, joka kunnioittaa ja tukee ihmisten valinnanvapautta ja
pitää kiinni siitä, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus parantaa omaa
elämäänsä.

Ensisijainen tavoitteemme on tarttua vakaviin taloudellisiin haasteisiin, jotka koskevat
kaikkia eurooppalaisia. Tulevaisuuttamme uhkaavat taantuma ja ennätyksellinen
työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Vakaa ja vauras Eurooppa on rakennettava
paremmalla politiikalla. Uskomme sellaiseen Eurooppaan, joka on vastuussa meille ja
toimii meidän parhaaksemme.
Euroopan liberaaliryhmä on toiminut jo pitkään vastuullisemman, avoimemman ja
tehokkaamman Euroopan rakentamiseksi.
Jatkamme edelleen sellaisia strategisia linjauksia ja toimia, jotka johtavat meidät ulos
nykyisestä kriisistä ja luovat pitkän aikavälin kestävää kasvua. Uskomme kilpailuun,
kaupan esteiden poistamiseen ja markkinoiden tehokkaaseen sääntelyyn.
Vastustamme protektionismia sekä julkisen vallan sellaisia hallinnollisia toimenpiteitä,
jotka haittaavat uusien työpaikkojen syntymistä ja ovat alueellisen, kansallisen ja EU:n
hyvinvoinnin esteenä.

Työpaikkoja ja mahdollisuuksia
Liberaalien politiikka on auttanut luomaan työpaikkoja ja paremman elämän
edellytyksiä. Yhdessä voimme tehdä vielä enemmän.
Uskomme vahvoihin ja menestyviin Euroopan yhteismarkkinoihin, joiden avulla on jo
luotu miljoonia työpaikkoja. Pidämme painopisteenämme yhteismarkkinoiden
vahvistamista ja laajentamista erityisesti palvelualoilla. Haluamme löytää ja luoda uusia
mahdollisuuksia talouskasvulle ja innovaatioille sekä vahvistaa Euroopan unionin
kilpailukykyä.
Liiallisen kansallisen sääntelyn ja rajatarkastusten poistaminen sekä työvoiman vapaan
liikkuvuuden varmistaminen ovat vahvistaneet yrityksiä ja niiden kilpailukykyä. Paljon
voidaan vielä tehdä ja pitäisikin tehdä, jotta yhteismarkkinat toimisivat kitkattomasti ja
liiketoiminnan harjoittaminen olisi helpompaa kautta koko Euroopan.
Haluamme edistää yhteismarkkinoita energia-alalla, digitaalisilla markkinoilla,
rahoituspalveluissa, logistiikassa ja terveydenhuollon aloilla. Haluamme edelleen
helpottaa palveluiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
-

Toimimme EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen solmimiseksi, sillä se
merkitsisi 100 miljardin euron vuosittaista piristysruisketta Euroopan
talouteen. Ajamme myös muiden tärkeiden talousalueiden kanssa tehtäviä
vapaakauppasopimuksia.

-

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan vaurauden veturi. Haluamme
saada aikaan uusia työpaikkoja helpottamalla rahoituksen saantia,
yksinkertaistamalla investointirahastojen sääntöjä uusien innovatiivisten
yritysten tukemiseksi eri puolilla Eurooppaa sekä luomalla mahdollisuuksia
nuorille yrittäjille.

-

EU:n pitää panostaa start-up-yrityksiin ja uusiin innovatiivisiin
teknologiayrityksiin.

-

Digitaalinen talous on elintärkeää työpaikkojen kannalta. Haluamme olla
mukana luomassa uutta taloutta, jossa sähköiset palvelut helpottavat arkea ja
nopeat verkkoyhteydet vauhdittavat sähköistä kauppaa. Tuemme

verkkoneutraliteettia ja haluamme luoda sähköiselle viestinnälle aidot
yhteismarkkinat muun muassa poistamalla matkapuheluiden ja mobiilin
tiedonsiirron verkkovierailumaksut vuoteen 2016 mennessä ja estämällä
kansainvälisen puhelu- ja tekstiviestiliikenteen ylihinnoittelun.
-

Tuemme sellaisia taloudellisia ja verotuksellisia ratkaisuja, jotka kannustavat
uusien yritysten perustamiseen. Investoinnit ovat tervetulleita Eurooppaan.

Mielestämme suurin Eurooppaa nyt uhkaava sosiaalinen ja taloudellinen kriisi on
työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Näissä eurovaaleissa on kysymys työ-,
harjoittelu- ja koulutusedellytysten tunnistamisesta. Se on Euroopan parlamenttiin
valittavien ALDE-ryhmän jäsenten ensisijainen tavoite.
Ammatillisen oppisopimuskoulutuksen ja korkeakoulujen todistukset on tunnustettava
Euroopassa yli rajojen. Myös kaksoistutkintojärjestelmää sekä oppilaitosten ja yritysten
yhteistyötä on vahvistettava eri maiden välillä.
Tuemme viidettä vapautta eli tiedon vapaata liikkuvuutta unionin jäsenvaltioiden välillä.
Siihen sisältyy opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden entistä suurempi liikkuvuus sekä
kannustaminen innovaatioihin ja luovuuteen.
Siirtyminen kestävään kehitykseen luonnonvaroja säästävän, vähähiilisen ja uusiutuvaa
energiaa painottavan talouden kautta auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja vähentää
riippuvuuttamme tuontienergiasta.
-

Haluamme luoda toimivan ja hiilidioksidipäästöjä vähentävän
päästökauppajärjestelmän, joka toimii innovatiivisten ja energiatehokkaiden
ratkaisujen veturina. Tehokkaat ja toimivat hiilimarkkinat ovat avainasemassa,
jotta kasvihuonepäästöjä saadaan vähennettyä edullisesti ja tehokkaasti.
Osana kehitystä pitää investoida yhteiseurooppalaiseen sähköverkkoon ja
hyödyntää uusiutuvia energialähteitä laajasti. Edistämme pitkäjänteistä ja
vakaata politiikkaa, jotta energia- ja luonnonvaroja käytetään järkevästi ja
tuottavasti. Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin on toimittava yhteistyössä,
jotta voidaan lisätä energiatehokkuutta, vähentää energiantuotannon
hiilipäästöjä, kehittää hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita, edistää
luonnonvarojen kierrätystä, uusiokäyttöä ja käytön tehokkuutta sekä poistaa

ympäristölle haitalliset tuet kuten fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja
kulutuksen tuet.
-

Kannatamme EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen tukien käyttämistä yhä
enemmän tulevaisuuteen suuntautuneille aloille, kuten uusiutuvien
energialähteiden tutkimukseen ja investointeihin.

Samalla kun syntyy uusia työpaikkoja, varmistetaan ympäristön ja luonnon säilymisen
tuleville sukupolville.

Uusia painopistealueita
Koko budjetointiprosessi on uudistettava. Uskomme laajempiin strategisiin tavoitteisiin
rahankäytöstä päätettäessä. Vaadimme Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän
uudistamista, jottei mikään maa joudu osallistumaan rahoittamiseen suhteettomasti.
Budjettipäätöksissä tulee arvioida, miten parhaimmin voidaan lisätä työpaikkojen
määrää sekä parantaa ihmisten elämää ja yhteisöjen hyvinvointia. Budjetin täytyy
tähdätä talouskasvun lisäämiseen. Meidän tulee keskittyä innovaatioihin, tutkimukseen
ja kehitykseen sekä tukea koulutuksen kehittämistä. Liberaalit ovat sitoutuneet siihen,
että rahamme käytetään paremmin: jatkamme hallintobudjettien karsimista ja ajamme
sitä, että Euroopan parlamentilla on vain yksi istuntopaikka.
Alkuperäinen ihmisten elämän parantamisen tavoite on jäänyt byrokratian ja kirjanpidon
varjoon. Tehottomat tuet on poistettava.
-

Ajamme seuraavan EU-budjetin todellista ja perustavanlaatuista muutosta
niin, että siitä on enemmän hyötyä kansalaisille. EU:n rahat tulee käyttää
työpaikkojen luomiseen eikä toimeentulon tukemiseen.

-

Haluamme karsia ja yksinkertaistaa EU-säädöksiä, jotta niitä on helpompi
soveltaa ja toteuttaa. Se vähentää tehottomuutta ja virheitä.

-

Jäsenvaltioiden olisi annettava selvitykset rahojen käyttämisestä paitsi
sääntöjen mukaan myös lisäarvoa tuottavasti.

-

EU:n rakennerahastojen varat on kohdennettava työpaikkojen luomiseen,
erityisesti nuorille, sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

-

EU:n varoja tulisi myös suunnata tutkimukseen, joka tuottaa lisäarvoa ja
antaa työkaluja tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden ja yliopistojen käyttöön.

-

Ihmisten elämänlaadun parantamiseen tarkoitettujen varojen käytölle täytyy
asettaa aikarajat niin, että oikeus rahoitukseen päättyy, ellei tavoitteita
saavuteta määräajassa.

-

Toimimme luontoa ja ympäristöä kunnioittavan, kestävän talouden puolesta.

Vuosittain maataloustukiin käytetään yli 40 miljardia euroa. Maataloustuet EU:n
ulkopuolisissa maissa vääristävät eurooppalaisten maanviljelijöiden asemaa. Tästä
syystä tuemme maataloustukien pienentämistä maailmanlaajuisesti ja EU:n
maatalouspolitiikan uudistamista tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi.
Tuemme EU:n maatalouspolitiikan jatkuvaa uudistamista. Teollisuutta, yrityksiä ja
tuotteita koskevien yleisten valtiontukisääntöjen pitää koskea myös maataloutta.
Yhteisillä säännöillä estetään maatalouspolitiikan uudelleen kansallistaminen
jäsenmaille. Haluamme varmistaa EU:n maatalouspolitiikan avoimemman ja vähemmän
byrokraattisen toteuttamisen. EU:n maataloustuet on käytettävä työpaikkojen luomiseen
ja ruokaturvan ja -turvallisuuden takaamiseen kaikissa EU-jäsenmaissa.
Tuemme maatalouspolitiikkaa, joka on taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti
tasapainoista. Tämä auttaa maanviljelijöitä tuottamaan enemmän vähemmällä työllä.
- Perheviljelijät ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa harjoittavat ihmiset tarvitsevat
oman osansa EU:n maaseudun kehittämisrahoista.
- Tukia tulee suunnata moderneihin ja ympäristöystävällisiin maatalouden
tuotantotapoihin ruoantuotannon ja kestävän karjatalouden turvaamiseksi sekä
paikallisten alueiden toiminnan tukemiseksi.
- Tuemme investointeja tutkimukseen ja uusiin teknologioihin. Teknologioita pitää myös
ottaa käyttöön maa- ja kalataloudessa sekä maaseudun kehittämisessä.

Talouden vakauttaminen
Samalla tavalla kuin Euroopan kansalaisilta edellytetään kotitalouksien budjetin
tasapainottamista ja omien varojensa mukaan elämistä, meidän on varmistettava
julkisen talouden tervehdyttäminen. Haluamme Euroopan unionin, jossa sekä EU että
sen jäsenvaltiot pitävät kiinni vakaussopimuksen ehdoista. Nykyinen rahaliitto kestää
vain, jos siinä yhdistyvät solidaarisuus ja vastuullisuus.
Solidaarinen ja vastuullinen taloudenpito perustuu talouskuriin ja korkeaan moraaliin
sekä siihen, ettei terveen julkisen talouden edellyttämiä talouskannustimia vähennetä.
Ei riitä, että periaatteita vain kannatetaan. Jatkamme etulinjassa toimia, joilla säännöistä
piittaamattomat tahot saadaan vastuuseen.
-

Toimimme sen puolesta, että euroalueella toteutetaan pikaisesti pankkiunioni,
jolla on yhteinen oikeusperusta pankkivalvontaa ja kriisinratkaisua varten.

-

Luomme yhteisen mekanismin maksukyvyttömien pankkien toiminnan
lopettamiseksi, jotta vältetään veronmaksajille koituvat kulut.

-

Luomme paremmat valvontamekanismit ja lisää automaattisesti lankeavia
sanktioita vakaus- ja kasvusopimuksen rikkojille.

-

Haluamme, että Euroopan unionin päätöksentekoon osallistuvat sekä
euromaat että euroalueen ulkopuoliset maat. Taloudelliset päätökset
koskettavat molempia maaryhmiä ja molempien tulevaisuus on
erottamattomasti sidoksissa toinen toiseensa.

-

Samalla kuin pidämme arvossa verokilpailun periaatetta, olemme samalla
vakuuttuneita siitä, että meidän tulee taistella veronkiertoa ja veropetoksia
vastaan entistä tehokkaammin.

Vahvempana maailmalla ja turvassa kotona
Jotkut haluavat korostaa välillämme olevia eroja, mutta uskomme, että yhteisten arvojen
ja yhtenäisyyden avulla voimme ajaa yhteisiä etujamme maailmalla yksilöiden oikeuksia
kotimaissaan. Vahvana toimijana pystymme luomaan työpaikkoja ja parantamaan
ihmisten elämää sekä Euroopassa että rajojemme ulkopuolella.
-

Edistämme ihmisoikeuksia ja suojelemme erityisen haavoittuvassa asemassa
olevia sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.

-

Liberaaleille EU:n laajentuminen on olennainen osa yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa.

-

Edistämme EU:n yhteistyötä ja vahvistamme EU:n politiikkaa oikeus- ja
sisäasioissa, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

-

Pidämme uutta yleiseurooppalaista turvapaikkajärjestelmää myönteisenä
asiana mutta jatkamme silti työtä, jotta turvapaikanhakijat pääsisivät laillisesti
ja turvallisesti EU:hun uudelleen sijoittamisen ja humanitaaristen viisumien
avulla. Näin voimme sulkea markkinat ihmiskaupalta ja ehkäistä traagiset
kuolemat Välimerellä.

-

Toimimme sellaisen Euroopan puolesta, joka yhtäältä toivottaa tervetulleeksi
osaavat ihmiset, joilla on halua ja kykyä lisätä työpaikkoja ja hyvinvointia, ja
toisaalta torjuu järjestelmällisesti laitonta maahanmuuttoa.

-

Ajamme yhteistä kyberturvallisuuspolitiikkaa, joka parantaa
jäsenvaltioidemme kykyä turvata tietosuoja ja talous.

Kykymme edistää tehokkaasti oikeusvaltioperiaatetta ja yksilönvapauksia ulkomailla
riippuu kyvystämme taata samat oikeudet omille kansalaisillemme.
-

Jatkamme taistelua kaikkien ihmisoikeuksien turvaamisen puolesta ja
olemme edelleen mukana syrjinnän vastaisessa eturintamassa.

-

Toimimme sellaisen mekanismin luomiseksi, jolla voidaan tarkkailla
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien rikkomuksia EU:ssa ja asettaa
pakotteita riippumattomin perustein ilman poliittisia vaikutteita.

-

Euroopan tulisi olla maailman johtava toimija tietosuoja-asioissa. Euroopan
kansalaisten yksityisten tietojen käytön tulisi aina perustua asianmukaiseen
oikeudelliseen prosessiin.

-

Globalisoituneessa maailmassa mikään EU-valtio ei voi yksin vastata niihin
uhkiin ja haasteisiin, joita tänä päivänä kohtaamme. EU-kansalaiset
odottavat, että EU ja sen jäsenvaltiot esiintyvät yhtenäisenä, toimivat
yhteistyössä ja vaikuttavat tehokkaasti yleismaailmallisiin asioihin.

-

Maailma muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja epävakaammaksi.
Euroopan täytyy tukeutua entistä enemmän omiin puolustus- ja
turvallisuusresursseihinsa. Sotilaallisten suorituskykyjen yhdistäminen ja
yhteiskäyttö on tarpeen, jotta resurssit saadaan paremmin käyttöön. Tämä
mahdollistaa nopean reagoinnin kansainvälisiin kriiseihin, kuten
merirosvouksen vastainen toiminta on osoittanut.

-

Toimimme EU:n ja Naton yhteistyön tiivistämiseksi.

-

Jatkamme naapurimaidemme demokratiakehityksen ja talousuudistusten
tukemista. Rajanaapurien terve demokratia takaa turvallisemman Euroopan
unionin.

-

Tuemme voimakkaasti EU:n ulkopolitiikan uutta painottumista
ihmisoikeuksiin.

-

Haluamme lisätä EU:n vaikutusvaltaa kansainvälisissä asioissa perustamalla
Euroopalle paikan YK:n turvallisuusneuvostoon ja muihin organisaatioihin
sekä perustamalla euroalueen jäsenmaille yhteisen paikan Kansainväliseen
valuuttarahastoon (IMF).

-

Uskomme, että EU:n pitäisi edelleen vahvistaa siviilikriisinhallinnan
suorituskykyä ja käyttää kokemustaan vakauden, laillisuuden ja hyvän
hallinnon periaatteiden varmistamiseksi.

Tehokas ja avoin Eurooppa
Finanssikriisin vuoksi EU on joutunut venyttämään Lissabonin sopimusta. Euroopan
parlamentin tulevan toimikauden aikana tuemme valmistelukunnan koollekutsumista,
jotta perussopimusta ja EU:ta voidaan kehittää entistä demokraattisemmaksi.
Uskomme, että eurooppalaiset poliitikot pystyvät saamaan aikaan tehokkaampia ja
vaikuttavampia tuloksia kansalaisten hyväksi, kun vastuullisuutta lisätään.
EU ja sen instituutiot tarvitsevat enemmän läpinäkyvyyttä ja vähemmän byrokratiaa.
Jatkamme työtä EU-säännösten yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.
-

Kannatamme päätöksentekoa paikallisella, alueellisella, kansallisella tai EUtasolla sen mukaan, mikä kulloinkin palvelee kansalaisia parhaiten.

-

Lissabonin sopimuksen myötä kansalliset parlamentit on otettu entistä
enemmän mukaan poliittisiin neuvotteluihin. Jotta läheisyysperiaatetta
voitaisiin vahvistaa edelleen, ALDE esittää vuosittain tehtävää tarkastusta,
jossa Euroopan parlamentti arvioi komission työohjelman varmistaakseen,
että läheisyysperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudatetaan.

-

Haluamme tehostaa Euroopan komissiota uudistamalla kollegion
työskentelytapoja ja vähentämällä salkkuja.

-

Tuemme käynnissä olevaa EU:n hallinnon eräiden osien, kuten alueiden
komitean, organisaatiouudistusta. Uudistamisella varmistetaan, että kaikki
hallintoelimet pääsevät vaikuttamaan olennaisesti päätöksentekoprosessiin ja
EU:n avoimeen, joustavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Jos hallintorakenne
ei täytä tiettyjä kriteerejä, haluamme säilyttää avoimena mahdollisuuden
lakkauttaa tällaiset hallintorakenteet, esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitean.

-

Vaadimme kaikkien nykyisten EU-virastojen auditointia. Virastoista tulisi
lakkauttaa ne, jotka eivät tuota merkittävää lisäarvoa.

-

Mielestämme eriytyvä yhdentyminen ei muodosta uhkaa EU:n
yhtenäisyydelle niin kauan kuin liittymismahdollisuus säilyy avoimena muille
maille, jotka voivat liittyä jos ja kun ne niin haluavat.

-

Euroopan parlamentilla tulisi olla vain yksi istuntopaikka.

-

Tuemme Euroopan unionin demokraattisen luonteen vahvistamista siten, että
Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit osallistuvat entistä enemmän
päätöksentekoon ja että ministerineuvoston keskustelut ja äänestykset ovat
entistä avoimempia.

Euroopan unionin täytyy olla vahvempi, selkeämpi ja demokraattisempi.
Äänestämällä meitä autat meitä saavuttamaan tavoitteet.

