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EUROOPAN ARVOT
Eurooppalainen yhteisö perustuu yhteisesti jaetuille arvoille ja
tavoitteelle rakentaa vahva, yhtenäinen Euroopan Unioni.
Demarinuoret korostavat, että tulevalla parlamenttikaudella tulee
vahvistaa eurooppalaisia arvoja, joita ovat:

Tasa-arvo ja
ihmisoikeudet

Vahva
kansalaisyhteiskunta

SOSIAALINEN EUROOPPA
Euroopan Unioni saa oikeutuksensa siitä, miten hyvin sen
kansalaiset voivat. Pohjoismaissa alkanut projekti
hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi on seuraavaksi
ulotettava unionin tasolle. Tämä onnistuu meidän
sosialidemokraattien johdolla, sillä olemme uskottavin
eurooppalainen poliittinen liike edistyksen, tasa-arvon ja työläisten
oikeuksien puolella. Unionin keskiössä tulevalla
parlamenttikaudella on oltava sosiaalisen pilarin vahvistaminen.
EU:ssa kehittymisen mittaamista tulee tehdä myös muilla
mittareilla kuin BKT:lla, sillä se sivuuttaa eriarvoistumiskehityksen
kokonaan. Rinnalle on otettava sosiaalisia ja ekologisia mittareita.
Vaadimme

Kestävä
kehitys

Sosiaalinen
Eurooppa

Oikeusvaltio

Demarinuorten tavoite tulevalla parlamenttikaudella on, että unioni
alkaa ottamaan määrätietoisia askelia kehittyäkseen kohti
päästötöntä eurooppalaista hyvinvointivaltiota.

Turvallisten ja inhimillisten
työolojen ja -oikeuksien
turvaamista.
Alustataloudessa
toimivien työntekijöiden asemaa
tulee parantaa uudistamalla
työlainsäädäntöä tunnistamaan
uudenlaiset työn muodot.
Terveydenhuollon kehittämistä ja laadun tasaamista eri
jäsenmaiden välillä:
komission suosituksiin otettava
taloudellisten mittareiden
rinnalle sosiaalista kehitystä
seuraavia mittareita.
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EU:n nuorisotakuun
toimeenpanoa ja
rahoituksen vahvistamista.
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Palkattomien harjoittelujen
kieltämistä, ja
ensimmäisenä on aloitettava
EU-instituutioiden
harjoittelupaikoista.
Useita eurooppalaisia
kaupunkeja ravistavan
asunto-ongelman
ratkaisemista: edistetään
edullisemman asumisen
lisäämistä ja kehitetään
uudenlaisia asumismuotoja.
Sosiaaliturvaa kaikkiin
EU-maihin, jonka tulee olla
60% maan keskimääräisestä
tulotasosta.

ILMASTO, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA

Pariisin sopimuksen toimeenpanoa Euroopan tasolla tulee tehostaa,
jotta ilmastonmuutos hillitään 1,5 asteeseen.

Eurooppalaisen päästöttömän hyvinvointivaltion rakentaminen
on aloitettava heti parlamenttikauden alusta. Tulevalla
parlamenttikaudella on tärkeää pystyä rakentamaan laajoja
uudistusmielisten poliittisten ryhmien koalitioita, jotta
uudistuksia ei jarruteta kansallismielisten toimesta.

Vaadimme
Hiilineutraalia Eurooppaa ja energiapolitiikan yhtenäistämistä:
Ydinvoiman rooli on keskeinen muutoksessa päästöttömään
energiajärjestelmään. Tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä
useaan uusiutuvaan ja päästöttömään energialähteeseen
perustuva järjestelmä.

Vaadimme
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Unionin ja jäsenmaiden demokratiakehitystä puolustavia
järjestöjä ja yhteisöjä on tuettava vahvemmin.

Siirtymistä kestävän kehityksen arvonlisäveromalliin, jossa
vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita kohdellaan verotuksessa
ympäristölle haitallisempia tuotteita ja palveluita kevyemmin.

Älykkään
energiajärjestelmän
rakentamista, missä
kotitalouksilla on
aktiivinen rooli oman
energian tuotannossa ja
myynnissä.

EU-tasoisen
kierrätysjärjestelmän
rakentamista..

Kansalaisyhteiskunnan tukemista:

Kolmannen sektorin mahdollisuuksia tulla kuulluksi
päätöksenteossa on parannettava.
Kolmannen sektorin toimijoiden EU-rahoitusta tulisi
uudistaa kestävämmäksi ja vähemmän projektimaiseksi.
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EU-toimielinten ja instituutioiden legitimiteetin
vahvistamista:
Komission on oltava parlamentaarisempi siten, että
suurimman parlamenttiryhmän nimeämä puheenjohtaja
kokoaa komission parlamentin voimasuhteiden mukaisesti.

Itämeren alueen strategian
päivittämistä ja kunnianhimoisten
suojelutavoitteiden luomista

Kansallisten etujen sijaan parlamentin ja komission on
ajettava yhteiseurooppalaista etua.

Maataloustukien
suuntaamista
vähäpäästöisen ruuan
tuotantoon ja pois
suuripäästöisen ruuan
ruotannosta.

EU:n ilmastodiplomatian
vahvistamista ja
kehitysyhteistyövarojen
suuntaamista
ilmastotaisteluun.
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Riittävien valtuuksien takaamista Unionin
tuomioistuimelle hoitaa myös sosiaalisia asioita.
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UNIONIN ULKOPOLITIIKKA

TALOUS JA KAUPPA

Unionin ulkosuhteissa keskiössä on oltava vakaus, ihmisoikeudet,
demokratiakehitys ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen.

Talous- ja veropolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee olla
elinkeinorakenteen muutoksen ja työllisyyden tukeminen sekä
tuloerojen kaventaminen. Kauppapolitiikalla on tähdättävä
ensisijaisesti ilmastotavoitteiden tehokkaaseen toteutumiseen.

Vaadimme
Aseviennin lopettamista
sotaa käyviin maihin.
Puolustusyhteistyön
tiivistämistä Unionin sisällä,
erityisesti
kyberturvallisuusasioissa ja
mielipidevaikuttamisessa.
Yhteisen
turvapaikkapolitiikkaohjelman
uudistamista ja Unionin
ulkorajan vahvistamista.
Ukrainan sodan
ratkaisemista ja Venäjän
laittomien toimien
lopettamista Minskin
sopimuksen pohjalta.
Kehitysyhteistyön
rahoituksen nostamista.
Kehitysyhteistyön keskiössä
oltava naisten ja lasten
aseman parantaminen ja
ilmastotaisteluun
panostaminen.
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EU:n, IOM:n ja
UNHCR:n
yhteisten
monitoimikeskusten
perustamista, joissa
pakolaisia autetaan
turvapaikkaprosessin
käynnistämisessä
lähtömaassa tai
naapurimaassa.

Kansalaisyhteiskunnan
osallistamista sekä
unionin sisällä että
lähialueilla kaikkeen
poliittiseen
päätöksentekoon ja
päätösten
toimeenpanoon.
Erityisesti tätä on
korostettava
kriisialueiden
rauhoittamisessa ja
uudelleenrakentamisessa.

Vaadimme

1
2
3
4
5
6
7

Finanssimarkkinoiden tiukempaa sääntelyä,
finanssitransaktioveron käyttöönottoa ja
investointien läpinäkyvyyden parantamista.
Yritysverotuksen minimitasojen luomista.

Veronkierron ja harmaan talouden ehkäisemistä.
Reilun kaupan periaatteiden vahvistamista
globaalisti säännellyssä vapaakaupassa.
Eurooppalaisten yritysvastuulainsäädännön ja
-standardien luomista.

Työntekijöiden oikeuksien toteutumista ja
ekologisesti kestävää kehitystä tukevia
kauppasopimuksia.
Hintavakauden tavoitteen rinnalle työllisyyden ja
kestävän talouskasvun nostamista.
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Demarinuorten eurovaaliohjelma perustuu liittokokouksen
hyväksymiin periaateohjelmaan ja poliittiseen ohjelmaan.
Eurovaaliohjelman tekoon on osallistunut aktiivisesti
Demarinuorten aktiiveja ja kansainvälisestä politiikasta
kiinnostuneita jäseniä.
Ohjelman valmistelua on johtanut liittohallitus ja pohjatyön on
tehnyt kansainvälisten asioiden työryhmän jäsenet. Ohjelman
lopullisen ilmeen on toteuttanut Demarinuorten keskustoimiston
poliittinen osasto. Vaaliohjelman teemojen painotuksiin pääsi
vaikuttamaan jokainen jäsen sähköpostitse toteutetun
neuvoa-antavan jäsenkyselyn kautta.
Demarinuorten eurovaaliohjelma pohjautuu nuorten
sosialidemokraattien näkemyksiin Euroopan Unionista ja siitä,
mihin suuntaan Unionia tulisi kehittää.
Tämän vaaliohjelman tavoitteet ovat Demarinuorten visioita
tulevalle parlamenttikaudelle, mutta myös pidemmälle aikavälille.
Tavoitteet heijastelevat unionin nykyisissä perussopimuksissa
säädettyjä toimivaltoja, mutta mukana on myös kuvausta EU:n
ihannetilasta sosialidemokraattisen maailmankuvan pohjalta.
Demarinuoret toivovat, että vaaliohjelmasta käydään aktiivista
keskustelua sekä pohdintaa unionin perussopimusten
päivittämisen tarpeesta.
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