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VIHREIDEN YHTEINEN VAALIOHJELMA
Euroopan Vihreiden yhteinen eurovaaliohjelma valmisteltiin Euroopan Vihreiden EU-maissa
toimivien jäsenpuolueiden edustajien yhteistyönä. Euroopan Vihreiden vaalikampanjan avauksessa
Brysselissä 22. helmikuuta 2014 jäsenpuolueiden edustajat yksimielisesti hyväksyivät tältä pohjalta
yhteisen vaaliohjelmamme.
EUROOPAN VIHREÄ PUOLUE
Euroopan Vihreät olivat ensimmäinen poliittinen liike, joka järjestäytyi puolueeksi Euroopan
tasolla. Euroopan Vihreä Puolue (EVP) perustettiin vuonna 2004. Jäseninämme on 45 kansallista
vihreää puoluetta joka puolelta Eurooppaa, sekä EU:n sisältä että ulkopuolelta, jotka tukevat
toisiaan vahvistaakseen vihreää aatetta mantereen joka kolkassa.
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Hyvä Euroopan kansalainen
Kutsumme sinut osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin 25.5.2014. Ja kutsumme sinut
äänestämään Vihreitä.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä ja 57 vuotta
Rooman sopimuksesta, joka loi perustan nykyiselle Euroopan unionille. Euroopan yhdentyminen on
vapauttanut maanosan vuosisatoja jatkuneista vihanpidosta ja sodista. Se on kannustanut kaatamaan
diktatuureja ja itsevaltiaita. Se on tehnyt mahdolliseksi lukuisille jäsenmaille rakentaa taloudellista
nousua ja sosiaalisesti oikeudenmukaista hyvinvointia. Se on tehnyt meistä edelläkävijöitä
ekologisen kestävyyden tavoittelussa. Jokainen unionin laajentuminen on rikastuttanut
kulttuurejamme, tuonut maanosan kansat paremmin kosketuksiin toistensa kanssa ja nivonut meidät
osaksi yhteistä suurta hanketta. Ei ole epäilystäkään, etteikö Euroopan unionin rakentaminen olisi
ollut historiallinen saavutus.
Eurooppa on tienhaarassa
Me Vihreät uskomme, että Eurooppa on yhteinen kotimme ja tulevaisuutemme. Tänään sitä
uhkaavat kuitenkin monet voimat. Jos EU:n saavutuksia halutaan vaalia ja vahvistaa, on
perustavanlaatuisen poliittisen suunnanmuutoksen ja Euroopan unionin demokraattisen
uudistamisen aika.
Pelastaaksemme yhteisen tulevaisuutemme haluamme korjata Euroopan: uudistaa sitä tehdäksemme
siitä paremman. Haluamme Euroopasta solidaarisemman, kestävämmän ja oikeudenmukaisemman.
Jos päästämme populismin, nationalismin ja taloudellisen itsekkyyden rikkaruohot valloilleen, ei
kukaan meistä – yksikään Euroopan osa, maa tai alue – voi pärjätä, ei vaurastua, ei ylläpitää
hyvinvointiaan yksin.
Globalisoituneessa maailmassa ei ole muuta keinoa vastata edessä oleviin isoihin haasteisiin –
sosiaalisiin, ympäristön kantokykyä koskeviin, taloudellisiin ja turvallisuusongelmiin – kuin toimia
yhdessä. Tarvitsemme reilua taloudellista yhteistyötä, joka huomioi vastuumme ympäristöstä.
Tarvitsemme solidaarisuutta toisiamme kohtaan, yhtä lailla jokaisen maan sisällä kuin yli rajojen.
Tarvitsemme vahvaa demokratiaa. Meidän on elettävä arvojemme mukaisesti, ja puolustettava
vapautta ja oikeuksiamme, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Toivoa ja turvaa pelon ja vihan sijaan
Oli aika, jolloin rahoitusmarkkinoiden sääntely ajettiin alas uusliberaaliksi kutsun politiikan voimin.
Sen hintaa maksamme yhä. Lyhyen tähtäimen voitontavoittelusta tuli rahoitusmarkkinoiden ainoa
käyttövoima. Lyhytnäköinen ahneus puolestaan toi päällemme maailmanlaajuisen finanssikriisin,
jonka seurausten keskellä elämme.
Kriisi on vaarantanut tai tuhonnut liian monta tärkeää saavutusta talouden, demokratian ja
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden saralla. Se on ruokkinut turhautumista, pelkoa ja
suuttumusta. Tämä kaikki uhkaa koko Euroopan unionin perustaa.
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Kriisiä on vuosia lääkitty politiikalla, joka on kasvattanut tuloeroja ja lisännyt eriarvoisuutta,
vaarantanut monien kanssaihmistemme hyvinvoinnin, nakertanut vakavasti yhteiskuntiemme
menestyksen eväitä ja vahingoittanut demokratiaa itseään.
Tänä päivänä neljännes eurooppalaisista elää köyhyyden tai syrjäytymisen uhan varjossa; 27
miljoonaa eurooppalaista on työttömänä, nuorista lähes joka viides! Heikoimmassa asemassa olevat
ovat maksaneet kriisistä raskaimman hinnan. Jaamme heidän turhautumisensa ja suuttumuksensa;
samalla haluamme kääntää sen toivon ja muutoksen voimaksi.
Koko talousjärjestelmämme on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Ympäristökriisi on ja pysyy.
Epäonnistumiset maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen aikaansaamisessa paljastavat, kuinka
kaukana olemme ratkaisusta ja kuinka iso harppaus meidän on otettava, jotta välttäisimme
ilmastokatastrofin. Lyhyen tähtäimen taloudelliseen etuun tuijottaminen ja kapeakatseinen oman
edun ajaminen vallitsevat.
Ilman Eurooppaa ei rakenneta kestävämpää, demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa.
Pysähdy hetkeksi ja mieti: rahoitusmarkkinoiden ja ylikansallisten suuryhtiöiden valta voidaan
kesyttää. Veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan voidaan kamppailla tehokkaasti. Eurooppa voi
siirtyä uusiutuvaan energiaan ja näyttää, miten ilmastonmuutos torjutaan.
Nämä ovat vain muutama esimerkki asioista, jotka vaativat pikaisia toimia, eikä suurinkaan EU:n
jäsenmaa pysty niihin yksin. Vain toimimalla yhdessä, EU:na, pystymme ratkomaan aikamme
suurimpia haasteita.
Muutos, jonka kipeästi tarvitsemme ja jota me Vihreät ajamme, kulkee käsi kädessä toisen
välttämättömän uudistuksen kanssa: demokratia on palautettava Euroopan unionin ytimeen.
Haluamme Euroopan unionin toimivan suoran ja osallistavan demokratian edelläkävijänä. EU:n
toimeenpanovallan käyttäjien, kuten komission ja Euroopan keskuspankin, on kannettava
demokraattinen vastuu toimistaan. EU:n on oltava toimiva monitasoinen demokratia, joka tekee
moninaisuudestaan vahvuuden: päätökset pitää aina tehdä sillä tasolla – paikallisella, alueellisella,
valtakunnallisella tai eurooppalaisella –, jolla se on kulloinkin järkevintä.
Äänelläsi on väliä – tehdään työtä eurooppalaisen vaihtoehdon puolesta
Kutsumme sinut mukaan tekemään suurta uudistusta: kamppailuun sellaisen taloudellisen,
poliittisen ja yhteiskunnallisen muutoksen puolesta, jolla rakennamme tulevaisuuden hyvinvoinnin
kestävälle pohjalle ja nostamme Euroopan teollisuuden vihreään kukoistukseen.
Johdonmukaisilla ja pitkäjänteisillä ratkaisuilla voimme luoda uusia investointeja ja vihreää työtä,
edistää reilua työelämää ja työntekijöiden oikeuksia, tukea alueiden menestystä ja luoda uusia
mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yhteiskunnallisille yrityksille.
Vaadimme yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa, jolla pysäytetään käsistä karkaava
ilmastonmuutos: kyllä uusiutuville ja energiatehokkuudelle; kyllä ydinvoimasta ja kivihiilestä
luopumiselle, ei liuskekaasulle. Tämä kaikki on osa uutta vihreää suuntaa, jota yhteiskuntamme
tarvitsee.
Vihreät ovat päättäväisesti ja aina ympäristön puolella. Auta meitä vastustamaan niitä voimia – niin
oikeiston ja vasemmiston kuin lobbarienkin –, jotka ovat kehityksen tulppana. Vaadimme
kestävämpää maatalouspolitiikkaa ja olemme kamppailleet etulinjassa EU:n kalastuspolitiikan
uudistamiseksi. Puolustamme läpinäkyvyyttä ja vaadimme yrityksiltä vastuullisuutta. Olemme
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määrätietoisesti edistäneet kuluttajien ja kansalaisten oikeuksia. Vastuu ympäristöstä on myös
vastuuta ihmisistä. Jos ympäristö tuhoutuu, tuhoutuu myös talouden ja hyvinvoinnin perusta.
Taistelemme yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta eriarvoistumista vastaan, kestävän
tulevaisuuden puolesta lyhytnäköistä säästö- ja leikkausvimmaa vastaan. Ihmisten tulee saada elää
elämää, jossa tulevaisuus on auki mahdollisuuksille ja luottamus sihen, että elämä kantaa, ei ole
vain menneen talven lumia. Tähän huutoon EU ei ole pystynyt vastaamaan. Siksi suunnan on
muututtava! Haluamme taistella nuorisotyöttömyyttä, asunnottomuutta, köyhyyttä ja toivottomuutta
vastaan. Jos yksittäisten jäsenmaiden kyky tai tahto eivät tähän riitä, voimme yhdessä Euroopan
kansalaisina tehdä muutoksen. Rakennetaan yhdessä sosiaalinen Eurooppa.
Uhka toisensa jälkeen kohdistuu tällä hetkellä yksilönvapauteen ja perusoikeuksiin. Valtiot ja
yksityiset toimijat pääsevät käsiksi yksityisimpiinkin tietoihimme ja valvovat viestiliikennettämme.
Vähemmistöjen kuten maahanmuuttajien, HLBTIQ-yhteisön ja romanien ihmisoikeuksia poljetaan
jatkuvasti. Syrjintää ei pidä koskaan suvaita, johtui se sitten sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä tai
sosiaalisesta taustasta, perinnöllisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta, poliittisista tai muista
mielipiteistä, vähemmistöön kuulumisesta, varallisuudesta, vammasta, iästä, seksuaalisesta
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai mistä tahansa muusta syystä.
Sukupuolten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaate. Silti kuilu periaatteen ja tasaarvon käytännön toteutumisen välillä on valtava. Vihreät kurovat tätä kuilua umpeen vaatimalla
yhtäältä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja toisaalta selkeitä, sitovia tavoitteita tasa-arvon
saavuttamiseksi kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
Elämme tietoyhteiskunnassa ja tarvitsemme kipeästi sen mukaiset lait turvaamaan
perusoikeutemme verkossa ja suojelemaan oikeuttamme yksityisyyteen. Olimme mukana
kaatamassa yksilönvapauksia uhannutta ACTA-sopimusta (”väärentämisenvastainen
kauppasopimus”, Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Puolustimme luovuttamatonta oikeutta
puhtaaseen veteen julkisena hyödykkeenä, jota ei pidä yksityistää. Näissä taisteluissa puhutaan
Euroopan perusarvoista.
Vihreät haluavat korjata huonosti toimivan eurooppalaisen demokratian ja tehdä siitä taas
elinvoimaisen. Sitä ovat heikentäneet lobbarien ja demokraattista vastuuta vailla toimivien
teknokraattien valta, monien jäsenmaiden kapeakatseinen oman ”kansallisen edun” valvonta ja
populistien yksinkertaistavat selitykset syntipukkeineen. Euroopan parlamenttia on vahvistettava ja
sille on annettava päätösvalta politiikan aloille, joista nyt päättävät Euroopan komissio,
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Euroopan keskuspankki, eli niin kutsuttu troikka.
Kansalaisia on kuultava paremmin kuin tähän asti ja kansalle on annettava valta, joka sille kuuluu,
lisäämällä suoraa demokratiaa. EU:n on pystyttävä toimimaan, kun tarvitaan yhteistä eurooppalaista
linjaa, mutta päätöksiä ei pidä viedä yhtään kauemmas kansalaisista. Liiallinen lobbaus on pantava
kuriin, koska se vie valtaa pois äänestäjien käsistä. Demokratian tulee myös olla kaikkien
sukupuolten demokratiaa: haluamme lisää naisia EU:n päätöksentekijöiksi ja eurooppalaisten
yhtiöiden hallituksiin.
Meidän ei kannata takertua kansalliseen itsemääräämisoikeuteen tilanteissa, joissa voimme voittaa
vain yhdistämällä voimamme. Tässä maailmassa, jossa olemme yhä riippuvaisempia toisistamme,
itsemääräämisoikeuden jakaminen on usein ainoa tapa säilyttää se. Näin on esimerkiksi
rahoitusmarkkinaveron, pankkiunionin rakentamisen sekä veronkierron ja veroparatiisien vastaisen
taistelun kohdalla.
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EU:n on pyrittävä toimimaan hyvänä naapurina ulkorajoillamme ja maailmalla. Siihen kuuluu
yhteistyö kulttuurin ja koulutuksen alalla, ja se tarkoittaa myös oven pitämistä auki unionin
laajentumiselle.
Puolustamme globaalia oikeudenmukaisuutta, reilua kauppaa, ihmisoikeuksia, siviilikriisinhallintaa
ja monenkeskeistä konfliktien ratkaisua. Euroopan on oltava reilu turvapaikka pakolaisille, ei
muurien ympäröimä ”Linnake-Eurooppa”. Globaalin vastuunsa kantava Eurooppa hyödyttää meitä
ja maailmaa.
Sinä päätät
Suorilla vaaleilla valittu Euroopan parlamentti edustaa Euroopan kansalaisia ja säätää lait yhdessä
kansallisten hallitusten kanssa. Se päättää jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavista asioista aina
kuluttajansuojasta työturvallisuuteen, ruokaturvasta uusia työpaikkoja luoviin investointeihin ja
innovaatioihin, ympäristöpolitiikasta eläinsuojeluun, yksityisyyden suojasta tietoverkoissa
sukupuolten tasa-arvoon. Se auttaa myös rahoittamaan paikallisia ja alueellisia hankkeita, joilla
tehdään kestävää kehitystä todeksi ja rakennetaan yhteiskuntaa, jossa kaikille on paikka. Vihreiden
työllä on väliä Euroopan parlamentissa. Haluamme jatkaa sitä entistä voimallisemmin. Siihen
tarvitsemme sinun tukeasi, sinun ääntäsi.
Tule mukaan: uudistetaan Eurooppa, valitse Vihreät!
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Eurooppa tarvitsee uuden vihreän suunnan
Euroopan unioni ei ole pystynyt nykyisessä kriisissä täyttämään antamaansa lupausta suurelle
joukolle kansalaisiaan. Samalla se on ollut kaikkea muuta kuin yhtenäinen siinä, miten nousta
kriisistä ja uudistua. Tämän vuoksi me Vihreät ehdotamme uutta strategiaa.
Yhdistetään voimamme kautta Euroopan, me kaikki eurooppalaiset. Rakennetaan vahvuuksiemme
varaan. Otetaan tulevaisuus omiin käsiimme. Sitä on aito itsemääräämisoikeus.
Lyhytnäköinen talouskuripolitiikka on ollut kuuro ja sokea sosiaalisille ja ekologisille
vaikutuksilleen ja hinnalle, jonka eurooppalaiset yhteiskunnat ovat siitä maksaneet. Sen tilalle
esitämme kolmea selkeää polkua kestävään yhteiskuntaan:
- taistellaan työttömyyttä, köyhyyttä ja kaikkea sosiaalista epätasa-arvoa vastaan
- siirrytään ekotehokkaiden ratkaisujen ja innovaatioiden kautta vihreään talouteen, jolla
pysäytetään ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen
- palautetaan rahoitusmarkkinat ja finanssiala takaisin riittävän sääntelyn piiriin ja palvelemaan
reaalitaloutta.
Kutsumme tätä uudeksi vihreäksi suunnaksi Euroopalle. Sen nimi on uusi vihreä
yhteiskuntasopimus, Green New Deal.
Solidaarisuus, vastuullisuus, kestävyys
Euroopan tulevaisuutta ei voi rakentaa liiallisen velan varaan. Se on pois niin tulevien sukupolvien
kuin nyt elävien kansalaistenkin hyvinvoinnista. Siksi velka, oli se sitten julkista tai yksityistä, on
palautettava kestävälle tasolle. Velalla tehtyjen investointien on oltava kestäviä ja lisäarvoa
tuottavia. Tämä vaatii joissakin tapauksissa julkisten tai yksityisten velkojen uudelleenjärjestelyä.
Yhtä lailla kuin tilikirjassa näkyvään, euroissa laskettavaan velkaan meidän on puututtava
sosiaaliseen velkaan: yhteiskunnan velkaan niitä kohtaan, joilla menee huonosti. Meidän on
vähennettävä työttömyyttä, köyhyyttä ja eriarvoisuutta, parannettava terveydenhoitoa ja koulutusta.
Tämä vaatii merkittäviä investointiponnistuksia.
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, on ekologinen velka, joka vaatii meiltä toimia: ilmastonmuutos,
rajallisten luonnonvarojen ehtyminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen eivät odota.
Tarvitsemme elävää maaseutua, kestävää maataloutta sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti
elinvoimaiset maaseutupaikkakunnat. Samoin tarvitsemme rikkaat kalakannat, jotka myös tuovat
toimeentuloa rannikkoseutujen yhteisöille.
Maailma tarvitsee ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi hyvän elämän kaikille, mutta samalla
kunnioittavat planeetan kantokyvyn rajoja. Jos Eurooppa pystyy ottamaan edelläkävijän aseman
maailmassa näiden tuotteiden ja palvelujen kehittäjänä ja tuottajana, meillä on käsissämme uuden
vaurauden ja työpaikkojen avaimet. Sanomme ”ei” EU:n niin kutsutulle kilpailukykysopimukselle,
joka tarkoittaisi palkkojen leikkauksia, sosiaaliturvan heikentämistä ja julkisten hyödykkeiden
yksityistämistä. Taloudellisen kestävyyden vaaliminen onnistuu vain, jos sosiaalisesta ja
ekologisesta kestävyydestä pidetään yhtä vahvasti huolta. Lyhytnäköinen leikkauspolitiikka, jota
viimeaikaisessa taloudellisessa kriisissä on harjoitettu, on vienyt meitä täysin vastakkaiseen
suuntaan.
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Perusta sosiaaliselle Euroopalle
Eurooppa on rakennettava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustalle. Kuitenkin alati kasvavalle
joukolle ihmisiä osattomuus on arkipäivää. Me vihreät vaadimme tiukkoja toimia eriarvoistumista
vastaan. Viestimme on ehdoton: Euroopassa ei saa olla toisen luokan kansalaisia. Piste. Siksi on
elintärkeää muistaa kaikessa päätösten sosiaaliset vaikutukset, kuten epätasa-arvo ja köyhyys.
Suurimpia epäoikeudenmukaisuuden lähteitä ovat laajalle levinnyt työttömyys, erityisesti
nuorisotyöttömyys, ja vanhusten köyhyys. Poliittiset toimenpiteet, joiden on tarkoitus parantaa
tilannetta, kuten eurooppalainen nuorisotakuu, eivät toimi, ellei niillä ole riittävää rahoitusta ja
ennen kaikkea vahvaa työpaikkoja luovaa politiikkaa tukenaan. Jäsenvaltioiden on jatkettava
lapsiköyhyyden torjumista panostamalla tutkimustietoon perustuviin ennaltaehkäisyn ja varhaisen
puuttumisen keinoihin.
EU:n on lopetettava halpatyövoiman hyväksikäyttö, nollatuntisopimukset, nuorten käyttö puoliilmaisena työvoimana ja ehdoiltaan kohtuuttomat työharjoittelut. Vihreät kannattavat reiluja ja
vähitellen nostettavia vähimmäistasoja jäsenmaiden sosiaalisille turvaverkoille, kansalliset
olosuhteet ja työmarkkinajärjestelmät huomioivalla tavalla toteutettuna – erityisesti koskien
työsuhteiden laatua ja työsuhdeturvaa, palkkoja, kansanterveyttä ja eläkkeitä.
Haluamme, että sosiaaliturva kulkisi helpommin kansalaisen mukana jäsenmaasta toiseen. Sitä
varten ehdotamme ”Euroopan sosiaaliturvakorttia”, joka – tietenkin tietosuojasta huolta pitäen –
yksinkertaistaisi hallintoa maiden välillä ja olisi konkreettinen osoitus Euroopan kansalaisuudesta.
Haluamme Euroopan keskuspankin ottavan työllisyyden edistämisen politiikkansa yhdeksi
tavoitteeksi osana laajempaa tavoitetta taloudellisen vakauden vaalimisesta. Parantaaksemme
työllisyyttä Euroopassa meidän on tehtävä lisää töitä saadaksemme yhteismarkkinoista kunnolla
toimivat. Erityisesti tehtävää rittää työvoiman ja palvelujen vapaan liikkumisen edistämisessä.
Ajamme ns. sosiaalisen kehityksen lausekkeen lisäämistä EU:n lainsäädäntöön alleviivaamaan sitä,
että talouden ja sisämarkkinoiden vapaudet eivät mene ihmisten perusoikeuksien edelle.
Marssijärjestyksen tulee olla: sosiaalinen Eurooppa ensin.
Euroopan tasapainoinen kehitys edellyttää, että kriisin koettelemilta alueilta tapahtuvaan
aivovuotoon – varsinkin nuorten aivovuotoon – on puututtava. Sama pätee siirtotyöläisten
hyväksikäyttöön. Kummassakin yhteydessä on silti kunnioitettava ihmisten perustavaa oikeutta
liikkua ja valita asuinpaikkansa. Vihreät haluavat kehittää uusia välineitä, joilla tukea maita ja
alueita, jotka kohtaavat laskusuhdanteen tai kasvavan työttömyyden eri aikaan kuin muut.
Ajamme naisten oikeuksien täysimääräistä toteutumista niin yhteiskunnassa kuin taloudessakin.
Lähtökohtana kaikkialla Euroopassa täytyy olla sama palkka samasta työstä sekä naisten tasaarvoinen edustus yhtiöiden hallituksissa. Perheen perustaminen ja lastenhoidon jakaminen ei saa
olla uralla menestymisen este sen enempää naisille kuin miehillekään.
Ikäsyrjinnän torjumiseksi vastustamme kaikkia julkisten palvelujen yläikärajoja ja kannatamme
luotettavia, kaikkia jäsenmaita koskevia eläkejärjestelmien perusvaatimuksia.
Sosiaalisen Euroopan rakentamisessa tarvitaan vastuullista dialogia työntekijä- ja
työnantajaosapuolten välillä ja kanssa. Rajat ylittäviä sopimuksia työehdoista tulee edistää yli
rajojen toimivissa eurooppalaisissa yhtiöissä.
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Rahoitusmarkkinat hallintaan
Viisi vuotta on mennyt talouskriisin kourissa, mutta talousjärjestelmämme valuvikaa ei ole
edelleenkään korjattu: sitä hallitsevat yhä pankit, jotka ovat liian suuria tai toisiinsa kytkeytyneitä,
jotta niiden voitaisiin antaa kaatua. Pankkien pelastaminen on maksanut miljardeja eurooppalaisille
veronmaksajille. Tätä ei saa päästää tapahtumaan enää koskaan. Haluamme varmistaa, että
Euroopassa on monimuotoinen ja kestävä finanssisektori, joka koostuu järkevän kokoisista
toimijoista, palvelee yhteiskuntaa ja auttaa kanavoimaan kestäviä investointeja reaalitalouteen.
Ehdotamme selkeitä sääntöjä erottamaan toisistaan pankkitoiminnat, joita ovat yhteiskunnalle
välttämättömiä ja pankkitoiminnat, jotka eivät sitä ole.
Vihreillä on ollut vahva rooli sen varmistamisessa, että jos jokin finassituote tai -toiminto uhkaa
horjuttaa finanssijärjestelmän vakautta eikä ole hyödyksi reaalitaloudelle, se tulee voida kieltää
Euroopan markkinoilta. Tätä mahdollisuutta eurooppalaisten viranomaisten tulee myös käyttää.
Vain yhteiskunnalle hyödyksi olevat rahoitusalan tuotteet ja toiminnot pitää sallia.
Meidän aloitteestamme on kielletty räikeimmät spekuloinnit valtionvelalla, pantu rajat pankkiirien
bonuksille, pakotettu pankit paljastamaan toimiaan veroparatiiseissa ja saatu Euroopan
keskuspankin pankkivalvonta vastaamaan paremmin toiminnastaan demokraattisille päättäjille.
Olemme ylpeitä näistä saavutuksistamme.
Tästä on hyvä jatkaa. Haluamme taata, että kuluttajat saavat hyvää, riippumatonta neuvontaa
kaikista finanssipalveluista. Finanssialan sääntely ei saa johtaa markkinoiden keskittymiseen yhä
harvemmalle suurelle toimijalle pienten, kestävien pankkien kustannuksella. Kannatamme
pankkiunionia, jossa yhdistyy pankkien vahva yhteinen valvonta, kriisiin ajautuvien pankkien
uudelleenjärjestelyistä vastaava yhteinen rahasto ja viranomainen sekä yhteinen talletussuoja aina
100 000 euron talletuksiin asti. EU:n toimielinten on tehtävä työtä sen puolesta, jotta strategisia
investointeja tehtäessä ei tuijoteta vain lyhyen tähtäimen voittoja, vaan pitkän aikavälin kestävyyttä.
Julkinen talous: reilua ja tehokasta verotusta
Tällä hetkellä verotaakka kohdistuu suhteettomasti pieni- ja keskituloisten sekä pienten ja
keskisuurten yritysten harteille. Samaan aikaan arviolta tuhat miljardia euroa vuodessa karkaa
yhteisestä kassasta veronkiertona ja veropetoksina. Päämäärämme on selvä: oikeudenmukaisuus
takaisin verotukseen, tehokkuus takaisin veronkantoon!
Haluamme keventää työtulojen verotusta ja siirtyä verottamaan saastuttamista ja jätteiden
tuottamista. Teemme kaiken voitavamme saadaksemme säädettyä rahoitusmarkkinaveron, vaikka
vastassamme on finanssialan valtava lobbauskoneisto. Haluamme suurten yritysten ja rikkaiden
kantavan reilun osansa yhteisen hyvinvoinnin rahoittamisesta. Siksi ajamme yhtenäisempää
eurooppalaista yritys- ja pääomaverotusta, muun muassa verojen minimitasoja. Viimeisenä muttei
vähäisimpänä ajamme voimakasta ja yhteistä eurooppalaista toimenpidepakettia veronkiertoa,
veropetoksia ja veroparatiiseja vastaan. Ensimmäisenä on päästävä eroon pankkisalaisuudesta.
Menojen puolella vastustamme painokkaasti tuhlailevia, ympäristölle haitallisia tukia, kuten
fossiilisten polttoaineiden tukiaisia tai ydinenergiaojelmia, esimerkiksi ITER-koereaktoria.
Julkisen talouden saattamiseksi kestävälle pohjalle avainasemassa on jo kertyneen julkisen velan
ottaminen yhdessä hallintaan perustamalla velanpurkurahasto ja vähitellen laskemalla liikkeelle
yhteisiä velkakirjoja (eurobondeja) selkeiden ja realististen vastuullista taloudenpitoa edellyttävien
sääntöjen puitteissa.
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Kriisitalouksien elvyttämiseksi ja rahaliiton säilyttämiseksi kannatamme EU:n budjetin
kasvattamista - mikä onnistuu ennen kaikkea lisäämällä EU:n omia tulonlähteitä, ei kasvattamalla
jäsenmaiden maksuosuuksia - ja rahojen kohdentamista solidaarisuusinvestointeihin, joilla autetaan
rahoittamaan talouden jälleenrakentamista.
Teollisuuden renessanssi Eurooppaan
Euroopan talous tarvitsee uuden suunnan. Haluamme uudistaa sen globaaliksi edelläkävijäksi
energia- ja materiaalitehokkuudessa, jonka menestys perustuu energiaa säästäviin teknologioihin ja
uusiutuvaan energiaan. Samalla on parannettava tapamme hallita, käyttää, uudelleenkäyttää,
kierrättää, korvata ja arvostaa luonnonvaroja. Haluamme resurssitehokkuuden ja ekologisten
innovaatioiden hallitsevan politiikkaa ja investointeja kaikilla talouden sektoreilla.
Nämä vihreät ratkaisut luovat paljon laadukkaita työpaikkoja sekä matalammin että korkeammin
koulutetuille työntekijöille lukuisille talouden aloille. Ne myös parantavat työoloja ja suojelevat
työntekijöiden terveyttä. Ne lisäävät myös talouden kykyä mukautua ja valmistautua tuleviin
haasteisiin.
Liuskekaasun poraaminen tai polttoaineen valmistaminen ruokakasveista ovat vääriä johtolankoja,
joiden perässä teollisuuden ei pitäisi juosta. Sen sijaan teollisuuden kannattaisi ryhtyä tämän
innovaatioihin suuntautuvan vihreän muutoksen avainkumppaniksi: edistämään ekodesignia,
julkisia hankintoja, valtiontukisääntöjä, yksityisiä investointeja, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja
osuuskuntia, lisärahoitusta tutkimukseen, kehitystyöhön ja koulutukseen, yrittäjyyttä ja erityisesti
yhteiskunnallista yrittäjyyttä, hyvää yhteistyötä työmarkkinoilla, työpaikkademokratiaa sekä
kamppailua rahavallan lobbausvoimaa vastaan.
Haluamme vahvistaa työmarkkinajärjestöjä sekä miesten ja naisten tasavertaisia mahdollisuuksia
osallistua päätöksentekoon. Kestävän teollisuuden renessanssi Euroopassa on tavoite, jota myös
kauppapolitiikan on edistettävä, samalla kun kauppapolitiikan tulee kunnioittaa ja osoittaa
solidaarisuutta globaaleille kumppaneillemme. Yksi eritysen tärkeä hanke on perustaa Euroopan
uusiutuvan energian yhteisö, jonka tehtävä on auttaa irroittamaan meidät riippuvuudestamme
fossiilisiin polttoaineisiin.
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Yksi maapallo, ainoa kotimme!
Aika ottaa ilmastonmuutos ja ympäristökriisi tosissaan
Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat uhka yhteiskunnille ympäri
maailman. Ympäristökriisi on jäänyt ihmisten mielissä talouskriisin varjoon, mutta tilanne pahenee
jatkuvasti. Ekosysteemien mahdollinen romahdus uhkaa koko elämäntapaamme. Luonnonvarat
hupenevat hälyttävää vauhtia: vuonna 2013 olimme elokuun loppuun mennessä käyttäneet
enemmän luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa koko vuonna.
Ei ole enää mitään epäilystä ihmiskunnan roolista ilmastonmuutoksen aiheuttajana sekä
katastrofista, joka on edessä jos emme toimi. Maapallo on lähellä rajaa, jonka jälkeen ei ole paluuta.
Ilman radikaalia muutosta tapoihin, joilla tuotamme ja kulutamme energiaa, tuhoisa ilmastonmuutos
on peruuttamaton. Ratkaisut ovat kuitenkin jo olemassa – ratkaisut, jotka samalla tuovat valtavia
hyötyjä ympäristölle, taloudelle, yhteiskunnalle ja ihmisten terveydelle.
Ilmasto- ja energialaki Euroopalle
Haluamme EU:lle kattavan ilmasto- ja energialainsäädännön. Sen tulee rakentua sitovien
päästövähennystavoitteiden ja sanktioiden varaan sekä varmistaa, että saavutamme ilmastotavoitteet
ja kannamme osamme globaaleista päästövähennystavoitteista. Näin luodaan kannusteita
talousjärjestelmämme uudistamiseen kestävälle pohjalle ja tuhoisan ilmastonmuutoksen
välttämiseen.
YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa vuonna 2015 on saatava aikaan sitova kansainvälinen sopimus,
johon kaikki maailman maat tulevat mukaan. Kello tikittää. EU:n on yhdessä jäsenmaidensa kanssa
otettava johtava asema neuvotteluissa varmistaakseen pitävät sitoumukset kaikilta osapuolilta.
Tämä tarkoittaa myös voimassaolevan, mutta jo vanhentuneen vuoden 2020
päästövähennystavoitteen nostamista: vuoteen 2020 mennessä päästöjä tulee vähentää 20 % sijaan
30 % vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2030 mennessä päästöjä on vähennettävä 55 % vuoden 1990
tasosta, jotta pystymme saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan vuonna 2050.
Sitovat rajoitukset ovat edelleen tehokkain keino vähentää saasteita ja saastuttavaa toimintaa. EU:n
päästökauppajärjestelmää on uudistettava radikaalisti, jotta siitä saadaan tehokas väline ja se toimii
kuten sen on tarkoitus toimia. Jos tässä ei onnistuta, Vihreät kannattavat kansallisten minimihintojen
asettamista päästöille.
Julkisia instituutioita, liike-elämää ja varsinkin rahoitusalaa on kannustettava luopumaan ilmastoa
vahingoittavista omistuksista. Julkiset tuet fossiilisille polttoaineille ja investoinnit niihin on
lopetettava. Haluamme investoida Euroopan energiaverkkoihin niin että yhdistämme uusiutuvan
energiantuotannon koko mantereella. Näin vahvistamme Euroopan energiaomavaraisuutta ja
turvallisuutta sekä leikkaamme kustannuksia.
Johdonmukainen energiapolitiikka, joka perustuu energian säästöön, energiatehokkuuteen ja
uusiutuvaan energiaan, on ainoa tapa tehdä taloudestamme lähes täysin uusiutuville perustuva
vuoteen 2050 mennessä. Siksi uudet ja sitovat kansalliset tavoitteet energiatehokkuuden ja
uusiutuvan energian lisäämiselle ovat elintärkeitä. Energiankulutusta on vähennettävä 40 prosentilla
seuraavien 15 vuoden aikana. Samanaikaisesti uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on
nostettava 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, mutta tavoitteeseen ei pidä laskea mukaan
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kestämättömällä tavalla tuotettuja biopolttoaineita. Tämä on paitsi välttämätöntä, jotta ilmaston
lämpenemisen saadaan pysäytettyä kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, myös
taloudellisesti järkevää. Se lisäisi taloudellista toimeliaisuutta, loisi uusia työpaikkoja ja vähentäisi
Euroopan riippuvuutta kallista tuontipolttoaineista.
Ydinvoima on kallista ja riskialtista ja lisää ydinaseiden leviämisen riskiä. Sillä ei ole paikkaa
Euroopan energiapaletissa. Sanomme edelleen: ”Ydinvoimaako? Ei kiitos!” Vahvistamme
pyrkimyksiämme ajaa alas ydinvoima Euroopasta samalla kun varmistamme, että hiilipäästöt eivät
kasva sen takia. Kaikkein riskialtteimmat ydinvoimalat on suljettava välittömästi. Niin suorat kuin
epäsuoratkin tuet ydinvoimalle on lopetettava, ja vaadittava että ydinvoimayhtiöt kantavat täyden
vastuun mahdollisen ydinonnettomuuden kaikista kustannuksista.
Kestävyydestä avain
Kestävyys on otettava jokaisen merkittävän taloudellisen ratkaisun lähtökohdaksi. Vaadimme, että
ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä kestävä kehitys asetetaan ykkössijalle
kansainvälisessä toiminnassa. Esitämme Maailman Ympäristöjärjestön perustamista yhdistämällä
YK:n alla toimivia järjestöjä ja vahvistamalla niiden roolia. Elämän laatua ei voi mitata vain
talouden karkeilla mittareilla. Tarvitsemme uusia mittareita bruttokansantuotteen (BKT) rinnalle
täydentämään ja laajentamaan sitä, jotta pystymme aidosti mittaamaan kestävää vaurautta ja
hyvinvointia.
Euroopan monimuotoinen luonto on kaunis ja sen arvo on mittaamaton rahassa. Vihreille on selvää,
että kestävä kehitys merkitsee luonnonvarojen vaalimista niin, että lapsillemme ja
lapsenlapsillemme jää elinkelpoinen planeetta asuttavaksi. Elämme nyt täysin yli varojemme
kuluttamalla luonnonvaroja nopeammin kuin ne uusiutuvat ja saastuttamalla ilmaa, maaperää ja
vesistöjä vaarallisilla aineilla.
Haluamme pienentää ekologista jalanjälkeämme ja vähentää luonnonvarojen kulutusta. Tuotteet
pitää voida käyttää uudelleen, korjata ja kierrättää sen sijaan, että ne suunnitellaan tahallaan
heikkolaatuisiksi ja nopeasti hajoaviksi. Lopullisen tavoitteen tulisi olla yhteiskunta jossa toimii
materiaalien suljettu kierto: siitä, mikä on jätettä yhdellä talouden sektorilla, tulee raaka-ainetta
toiselle.
Vihreä liikenne etusijalle
Lento- ja tieliikenne ovat merkittäviä kasvihuonepäästöjen, ilmansaasteiden ja melun tuottajia.
Käytämme liikenteessä fossiilisia polttoaineita niin paljon, että se paitsi uhkaa terveyttämme ja
ympäristöämme, myös tekee EU:n riippuvaiseksi energian tuonnista ja haavoittuvaiseksi hintojen
heittelylle. Meidän täytyy vaihtaa turvallisempiin ja vähemmän ympäristöä kuormittaviin
liikennemuotoihin kuten rautateihin, julkiseen joukkoliikenteeseen, kestävään vesiliikenteeseen ja
pyöräilyyn.
Erityishuomiota on kiinnitettävä eri liikennemuotojen väliseen reiluun kilpailuun. Euroopan
rautatieverkostossa on liian monta katkosta sekä alueiden että maiden välisissä yhteyksissä. Nämä
puuttuvat yhteydet on rakennettava, jotta sekä suuret kaupungit että alueelliset keskukset olisivat
helposti saavutettavissa junalla. Rajat ylittävät raideyhteydet on nostettava etusijalle ohi maanteiden
ja lentoreittien, erityisesti tavaraliikenteessä.
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Autojen energiatehokkuuden parantaminen säästää selvää rahaa eurooppalaisten polttoainelaskuista
ja parantaa samalla ilmanlaatua. Haluamme myös tehdä uusiutuvien energianlähteiden voimalla
liikkuvat sähköautot ja -pyörät, raitiovaunut ja junat entistä houkuttelevimmiksi vaihtoehdoiksi.
Pääasiana terveys ja turvallisuus
Yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa olemme onnistuneesti ajaneet Euroopan parlamentissa
ympäristön ja kansanterveyden asiaa, esimerkiksi kemikaalien, torjunta-aineiden ja biosidien
turvallisuusmääräyksiä. Ilmansaasteet ovat merkittävä syy ennenaikaisiin kuolemiin; tuemme
toimenpiteitä niiden vähentämiseksi.
Ajamme täydellä voimalla parempaa elektroniikka- ja ongelmajätteiden käsittelyn valvontaa, rajoja
vesistöihin päästetyille lääke- ja torjunta-ainejäämille, sääntöjä nanoteknologian käytölle
kosmetiikassa, lääkkeissä, ruoassa ja biosideissa sekä pienempää ihmisten altistumista
hormonitoimintaamme kielteisesti vaikuttaville aineille.
Jatkamme kampanjointia vaarallista ja vahingollista liuskekaasun porausta ja muita
epätavanomaisia fossiilisia polttoaineita vastaan. Liuskekaasu ja sen poraamisessa käytetty
vesisärötys tulee kieltää välittömästi. On jo korkea aika, sillä vesisärötyksessä käytettävät
kemikaalit vaarantavat yhteisen pohjavetemme ja ympäristömme. Särötyksen aikana vuotava
metaani nopeuttaa myös ilmastonmuutosta. Lisäksi särötyksen taloudellisia hyötyjä on törkeästi
yliarvioitu, sillä tuotanto laskee nopeasti ensimmäisen särötysvuoden jälkeen, mikä aiheuttaa
paikallisyhteisöille ensin ison noususuhdanteen ja sitten yhtä rajun laskun. Teemme työtä sen
puolesta, että Eurooppaan perustetaan vesisärötyksestä vapaita alueita samaan tapaan kuin on saatu
onnistuneesti luotua geenimuuntelusta vapaita alueita.
Ruokaa, ei polttoainetta
Polttoaineen valmistaminen ruokakasveista on kestämätön ratkaisu ilmastokriisiin,
energiantarpeeseen ja köyhyyteen. Autojen tankkaaminen ruokakasveilla ja rahoitusmarkkinoiden
spekulointi ruoan kaltaisella välttämättömyyshyödykkeellä ovat nostaneet ruoan hintaa ja johtaneet
maan haltuunottamiseen pois paikallisilta pienviljelijöiltä. Tämä uhkaa miljoonien ihmisten
ruokaturvaa kolmannessa maailmassa ja itse asiassa pahentaa ilmastokriisiä entisestään. Erityisesti
luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkaita trooppisia sademetsiä hakataan ja poltetaan
palmuöljyplantaasien tieltä.
EU:n on lakattava edistämästä maatalousmaan käyttöä polttoaineiden tuottamiseen. Meidän on
luovuttava kokonaan ruokakasvien käytöstä polttoaineen raaka-aineena. Sen sijaan meidän on
keskityttävä kestäviin liikennemuotoihin, mikä tarkoittaa muun muassa energiatehokkaampia autoja
ja jäteperäisiä polttoaineita.
Parempi ruoka, parempi elämä
Ravintoketjumme ei toimi. Teollinen maatalous perustuu torjunta-aineisiin, yhden viljelykasvin
yksipuoliseen viljelyyn eli monokulttuuriin sekä antibioottien liialliseen käyttöön. Ruokateollisuus
kukoistaa ihmisten terveyden, ympäristön ja eläinten kärsimyksen kustannuksella. Toistuvat
ruokaskandaalit ovat syystä herättäneet kuluttajissa kysymyksen: mitä me syömme ja mistä
ruokamme tulee?
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Vihreät haluavat edistää kestävää, terveellistä, maukasta, monipuolista ja eettistä ruokaa, emme
mautonta teollista ruokaa, joka on suunniteltu vain näyttämään hyvältä kaupan hyllyssä. Tämä
tarkoittaa tukea paikallisille tuotantoketjuille, luonnonmukaiselle viljelylle ja reilun kaupan
tuotteille kehitysmaista.
Olemme onnistuneet torjumaan useita kuluttajaa harhaanjohtavia toimintatapoja ja parantamaan
pakkausmerkintöjä alkuperämaan ja nanomateriaalien ilmoittamisen osalta. Vaadimme lisää
läpinäkyvyyttä ruoan pakkausmerkintöihin jatkossakin.
Euroopassa päätyy jätteeksi vuosittain 90 miljoonaa tonnia ruokaa. Tästä haaskauksesta on päästävä
eroon.
Olemme julistaneet ruokavallankumouksen: sen tavoitteena on lisätä julkista tietoa, ihmisten
osallistumista ja osallistavaa demokratiaa ruokapolitiikan kehittämiseksi kaikkialla Euroopassa.
Viherretään maatalous
Euroopan parlamentti päättää yhdessä jäsenmaiden kanssa EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta.
On aika tehdä maanviljelystä ilmastotietoista, kestävää, reilua ja eettistä. Haluamme joustavia,
biologisesti monimuotoisia, terveitä ja vahvoja maatalousekosysteemejä, jotka sopeutuvat
ilmastonmuutokseen ja jopa hillitsevät sitä.
Mitä maataloustuille on tehtävä? Haluamme järjestelmän, joka mahdollistaa julkisten varojen
selvästi nykyistä reilumman jaon. Maataloustuet tulee kohdentaa vahvemmin pien- ja
luomuviljelijöille, tuotantotapojaan viherryttäville viljelijöille sekä paikalliselle tuotannolle ja
myynnille, jotka tuovat viljelijät ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan. Viljelijät ansaitsevat kohtuullisen
korvauksen tuotteistaan, emmekä voi sallia tukkuostajien polkevan maatilojen tuotteiden hintoja
alle kestävän tason.
Meidän on lisättävä maaperän hedelmällisyyttä, vähennettävä merkittävästi torjunta-aineiden ja
keinolannoitteiden haittoja, luovuttava haitallisista vientituista ja siirryttävä pois laajamittaisesta
teollisesta maaviljelystä. Jatkamme taistelua kasvien ja eläinten patentointia vastaan ja reilun ja
rajoittamattoman pääsyn takaamiseksi kasvinjalostusaineistoihin.
Vastustamme siementen ja kasvimateriaalien enempää yksityistämistä EU:n siemeniä koskevissa
säädöksissä ja kamppailemme siemenmarkkinoilla vallitsevaa yhtiöiden valtaa vastaan. Se tekee
viljelijöistä riippuvaisia siemenistä, jotka on kehitetty nimenomaan toimimaan yhdessä kemiallisten
lannoitteiden ja torjunta-aineiden kanssa ja estää viljelijöitä keräämästä talteen ja jalostamasta omia
siemeniään ja sopeuttamasta viljelykasvejaan muuttuviin paikallisiin olosuhteisiin.
Biodiversiteetin väheneminen ja runsas torjunta-aineiden käyttö ovat johtaneet elinympäristöjen
tuhoutumiseen sekä romahdukseen mehiläisten ja muiden hyönteisten määrissä, mikä uhkaa monien
kasvien, myös viljelykasvien, luontaista pölytystä. Jos haluamme terveellisiä paikallisesti tuotettuja
hedelmiä ja vihanneksia, meidän on pelastettava mehiläiset. John Lennonia mukaillen: ”Give bees a
chance”!

15
Ei geenimuuntelulle
Vihreät ovat johdonmukaisesti vastustaneet geenimuunneltuja kasveja ruoassa ja pelloilla sekä
tukeneet geenimuuntelusta vapaata Eurooppaa. Jatkamme taistelua geenimuuntelusta vapaan ruoan
puolesta ja geenimuunnteltujen lajikkeiden viljelyä vastaan. Samalla kannatamme geenimuunnellun
rehun maahantuonnin kieltämistä.
Meidän on pidettävä kiinni oikeudestamme päättää itse omista säännöistämme ja määrätä pakolliset
pakkausmerkinnät geenimuunnelluille tuotteille. Eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus tietää mitä
heidän ruokansa sisältää ja mistä se on kotoisin. Geenimuunneltuja lajikkeita koskeva tutkimus on
rajattava vaikutusten arviointiin, mihin sisältyy ristipölyttyminen ja geenien siirtyminen
populaatioiden välillä.
Lisää kaloja meriin
Vihreät ovat olleet keskeisessä roolissa tekemässä Euroopan yhteisestä kalastuspolitiikasta
kestävämpää. Kalastuslaivojen tapa heittää ei-toivotut kalat takaisin mereen on ollut valtavaa ruoan
tuhlausta ja sitä rajoitetaan nyt. Kalakantoja hoidetaan tästedes aiempaa paremmin ja
kalastusalusten pyyntikapasiteettia säädellään tarkemmin. Kuluttajat saavat vihdoin tietää ei vain
sen, mistä kala on pyydetty, vaan myös sen, miten se on pyydetty.
Vielä on paljon tehtävää näiden uudistusten toimeenpanossa ja porsaanreikien tukkimisessa.
Jatkamme taistelua saadaksemme myös merkittävästi saastuttavan kalankasvatuksen paremmin
valvotuksi ja edistääksemme pienimuotoisen paikallisen kalastuksen reilua kohtelua niin
Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin.
Eläinsuojelu
Meidät tunnetaan omistautumisestamme eläinsuojelun asialle. Euroopan parlamentin vihreä ryhmä
on eturintamassa luomassa uusia tiukempia normeja kaikkien tuntevien olentojen hyvinvoinnin
parantamiseksi. Meidän on kiireesti luovuttava teollisesta eläintuotannosta, sen karmaisevista
seurauksista eläinten hyvinvoinnille ja liiallisesta antibioottien käytöstä.
Olemme johtaneet taistelua liiallisia eläinkokeita vastaan ja jatkamme sitä. Haluamme lyhentää
merkittävästi eläinten kuljetusaikoja ja lopettaa elävien eläinten viennin maasta toiseen.
Kansainvälisesti EU:n on entistä pontevammin kamppailtava villieläinten salakuljetusta vastaan,
suojeltava merinisäkkäitä ja puolustettava hyljetuotteiden kieltoa. Kannatamme turkistarhauksen
kieltämistä.
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Eurooppa maailmassa
EU on usein ollut vastahakoinen toimija kansainvälisessä politiikassa, ennemmin reagoiva kuin
aktiivinen. EU:n yhteisen kannan määrittelyn tiellä on ollut monia esteitä. Haluamme EU:lle
yhteisen, vahvoihin arvoihin nojaavan ulkopolitiikan ja keskeisen kansainvälisen roolin. Sen tulee
ratkoa rakenteellisia syitä köyhyyden taustalla, edistää globaalia oikeudenmukaisuutta,
solidaarisuutta ja rauhaa sekä puolustaa globaalia yhteistä omaisuutta, kuten yhteisiä
luonnonvarojamme. Aikana, jolloin globaalit valtasuhteet ovat murroksessa, maailmanlaajuinen
eriarvoisuus kasvaa ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet kyseenalaistetaan, ei ole hyväksyttävää
jäädä sivustakatsojaksi.
Haluamme EU:lle yhteisen äänen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Myönteisiä merkkejä tähän
suuntaan on nähty suhteessa Kosovoon ja Serbiaan sekä Iranin kysymyksissä. EU:n on rakennettava
vahvoja ja reiluja kumppanuuksia globaalin etelän maiden kanssa ja pyrittävä kehitysyhteistyöllä
eriarvoisuuden vähentämiseen niin yhteiskuntien välillä kuin sisälläkin. EU:n on kumppaneidensa
kanssa etsittävä yhteisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen, ydinaseiden leviämiseen, alueellisiin
konflikteihin eri puolilla maailmaa ja luonnonvarojen ryöstökäyttöön lukuisissa maissa, erityisesti
globaalissa etelässä. Yhteistyö ei ole uskottavaa, ellei se ole demokraattista, tilivelvollista,
läpinäkyvää ja yleismaailmallisille periaatteille rakentuvaa.
Haluamme EU:n tukevan monenkeskeistä maailmanjärjestystä, YK:n vahvistamista ja uudistamista,
laillisuusperiaatetta ja suojeluvastuuta. Pidämme edistysaskeleena YK:n hyväksymää
suojeluvastuun (”Responsibility to Protect”) periaatetta, mutta EU:n on osallistuttava sen
soveltamista koskevien pelisääntöjen kehittämiseen ja tiukentamiseen. Siviilikriisinhallinnan on
aina oltava etusijalla.
Viime vuosina energiaturvallisuudesta on tullut yksi EU:n ulkopolitiikan painopisteistä. Riippuvuus
kaasusta ja öljystä tekee EU:sta alttiin kiristykselle ja hyödyttää itsevaltiaita, jotka hallitsevat
Euroopan tarvitsemia hiilivetyvarantoja. Meidän on katkaistava tämä vaarallinen, suorastaan
myrkyllinen kytkös.
Ihmisoikeudet ja köyhyyden poistaminen
Vihreiden painostuksen tuloksena on nimitetty Euroopan unionin ihmisoikeuksista vastaava
erityisedustaja tehostamaan EU:n ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä. EU:n toimielinten tulisi tehdä
ihmisoikeuksista valtavirtaa kaikessa toiminnassaan, myös kauppapolitiikassa. Meidän on
osoitettava että olemme sanamme mittaisia ja pidämme lupauksemme ihmisoikeuksien
edistämisestä, kun meitä kutsutaan katastrofiapuun. Se tarkoittaa myös, että olemme vahvasti
sitoutuneet perustaviin humanitaarisen avun periaatteisiin: humaanisuuteen, tasapuolisuuteen,
riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.
EU:n on oltava entistä tehokkaampi, painokkaampi ja äänekkäämpi puolustaessaan
laillisuusperiaatetta, vapautta ja ihmisoikeuksia – taloudellis-sosiaaliset ja ympäristöoikeudet
mukaan lukien – niin rajojensa sisä- kuin ulkopuolellakin. Erityisesti EU:n tulee olla eturintamassa
luomassa laillisesti sitovia sääntöjä yritysten yhteiskuntavastuulle.
EU:n jäsenmaineen on kohdattava ja tunnustettava osallisuutensa salaisiin pidätyksiin ja
mielivaltaisiin tappoihin sekä otettava täysi vastuu CIA:n vankilento-ohjelmaan liittyneistä
ihmisoikeusloukkauksista. Niin kutsuttu terrorismin vastainen sota on virallisesti lopetettava.
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Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi ratifioida Kansainvälisen rikostuomioistuimen sääntöjen lisäykset,
jotka sallisivat hyökkäyssodan aloittavien valtionjohtajien tuomisen oikeuden eteen.
EU ei ole tehnyt tarpeeksi toteuttaakseen YK:n vuosituhattavoitteet, joilla taistellaan köyhyyttä,
nälkää, ympäristön tuhoutumista ja naisten poissulkemista vastaan. Tuemme Rio+20 -kokouksen
ajatusta vahvoista maailmanlaajuisista tavoitteista, jotka yhdistäisivät vuosituhattavoitteiden
arvioinnin ja uudet kestävän kehityksen tavoitteet yhdeksi kattavaksi kehykseksi ja asettivat uudet
tavoitteet köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi vuodesta 2015 eteenpäin.
Vaadimme jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa käyttää 0,7 % bruttokansantuotteestaan
kehitysyhteistyöhön. EU:n kehitysagendan ylitse muiden käyvänä ensisijaisena tavoitteena tulisi
olla kamppailu korruptiota, rahanpesua, veroparatiiseja, laittomia pääomavirtoja ja haitallisia
verorakenteita vastaan.
Sisäinen turvalllisuus
Poliisi- ja oikeuslaitosten yhteistyön parantaminen on tarpeen, jotta terrorismia, järjestäytynyttä
rikollisuutta, mafiayhteyksiä sekä ympäristö- ja talousrikoksia voidaan torjua. Tässä työssä
siirtolaisten ja vähemmistöjen leimaaminen rikollisiksi on asia, jota ei saa tapahtua ja jonka
estämisestä EU:n jäsenvaltioineen on pidettävä huoli.
Turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen demokraattista valvontaa ja tilivelvollisuutta on lisättävä.
Niiden toimivaltuuksien pitää rajoittua siihen, mikä on välttämätöntä ja järkevässä suhteessa
todellisiin uhkiin Euroopan kansalaisia kohtaan.
Työtä rauhan puolesta
Tänä vuonna tulee täyteen sata vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta. Euroopan unioni
perustettiin varmistamaan rauha tuhoisien sotien jälkeen ja korvaamaan vastakkainasettelu
yhteistyöllä. Me Vihreät haluamme EU:n edistävän aktiivisesti väkivallattomuutta sekä
vuoropuhelun, neuvottelun, sovinnon ja yhteistyön kulttuuria. EU:lla on ollut ja voi vastakin olla
tärkeä rooli konfliktien ehkäisyssä, siviilikriisinhallinnassa, aseidenriisunnassa, asevalvonnassa sekä
rauhanrakentamisessa ja -turvaamisessa. EU:n tulisi myös vahvistaa humanitaarista rooliaan. Yksi
esimerkki on väliaikaiset sairaalat, jotka lievittävät siviiliväestön kärsimyksiä sisällissodan tai muun
kriisin keskellä.
Inhimillisen turvallisuuden käsitteen tulee olla EU:n ulkoisen toiminnan ytimessä. Uskomme myös,
että EU:n tulisi auttaa YK:ta ottamaan käyttöön tehokkaampia konfliktien purkamisen ja - tarpeen
vaatiessa - rauhaan pakottamisen työkaluja. EU:n sotilasoperaatioiden on oltava parlamentaarisessa
kontrollissa. Sen vahvistamiseksi on nyt tärkeää antaa Euroopan parlamentille rooli niitä koskevassa
päätöksenteossa.
Vihreiden ansiosta huomattavasti suurempi osa EU:n budjetista tullaan käyttämään konfliktien
ehkäisyyn niin kutsutun vakautta ja rauhaa edistävän rahoitusvälineen kautta. Olemme myös
tukeneet ajatusta humanitaarista apua vievän EU:n rauhanjoukon ja EU:n rauhaninstituutin
perustamisesta. Vastustamme EU:n budjettivarojen käyttöä sotilaalliseen tutkimukseen, kuten
miehittämättömien sotilaslennokkien kehittämiseen. Vastustamme myös Euroopan käyttöä
ydinaseiden säilytysvarastona.
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Jatkamme kamppailua ydinaseriisunnan puolesta sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan sisällä, ja
vaadimme konkreettisia askelia Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen luomiseksi.
Köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset ja valkoisen fosforin kaltaiset aseet on kiellettävä.
Eurooppalaisten pankkien, eläkerahastojen, vakuutusyhtiöiden ja muiden tahojen sijoitukset
maamiinoja tai rypäleaseita valmistaviin yrityksiin on kiellettävä. Euroopan maiden harjoittama
asekauppa – johon kuuluu myös kansalaisten vakoiluun tarkoitettu valvontateknologia – tarkoittaa
käytännössä, että viemme epävakautta esimerkiksi Lähi- ja Kaukoitään. Haluamme leikata rajusti
tätä asekauppaa ja pysäyttää aseiden viennin maihin, joissa niitä käytetään vapautta vaativia
kansanliikkeitä ja rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.
Ihmisten tappaminen miehittämättömillä sotilaslennokeilla tai muilla tavoin valtion toimesta,
kyseisen valtion alueen ulkopuolella ja tilanteessa jossa ei ole käynnissä sotilaallista konfliktia, on
rikkomus vakiintuneen kansainvälisen lain rajoja vastaan. Haluamme EU:n yhdessä muiden YK:n
jäsenten kanssa ryhtyvän toimiin tämänkaltaisten toimien maailmanlaajuiseksi kieltämiseksi
rikoksina kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia vastaan sekä miehittämättömien,
täysin automatisoitujen tappavien asejärjestelmien käytön lopettamiseksi.
Taistelua reilun turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan hyväksi
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan maailmassa oli vuonna
2013 lähes 40 miljoonaa kotinsa jättämään joutunutta ihmistä, joista lähes puolet on pakolaisina
kotimaansa ulkopuolella. YK arvioi 200 000 pakolaisen tarvitsevan kiireellisesti uudelleensijoitusta.
Vain puolet näistä löytää uuden kodin. Erityisen huolestuttavaa on, että vain 4 500 pakolaista
sijoitetaan vuosittain Euroopan unionin alueelle; vertailun vuoksi samaan aikaan Yhdysvallat ottaa
vastaan 80 000 pakolaista vuodessa.
Joka vuosi tuhannet ihmiset kuolevat Euroopan rajoilla johtuen yhä tiukemmasta valvonnasta ja
siitä, että lailliset keinot EU:n alueelle pääsemiseksi ovat harvassa. On EU:n velvollisuus taata, että
nämä ihmiset voivat hakea turvaa. Meidän on tehtävä kosolti työtä saadaksemme luotua
turvapaikkajärjestelmän, jota kehtaa sellaiseksi kutsua. EU:n ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto
FRONTEX ei ole tähän oikea toimija ja jäsenvaltiot puolestaan rikkovat ihmisoikeuksia
rajavalvonnassaan.
Tarvitaan lisätoimia sekä EU:lta että jäsenvaltioilta. Tarvitaan vesitse Eurooppaan hakeutuvien
ihmisten hätää lievittämään meripelastusten parempaa koordinointia. Tarvitaan laillisia ja turvallisia
maahantulon väyliä, esimerkiksi humanitaarisia viisumeita. On päästävä eroon nykyisistä
säännöistä (niin kutsutusta Dublin-asetuksesta), jotka pakottavat pakolaiset hakemaan turvapaikkaa
vain siinä maassa, johon he ensimmäisenä saapuivat EU:n alueelle.
On puututtava kauppa- ja kehityspolitiikan avulla niihin tekijöihin, jotka pakottavat ihmiset
muuttamaan. Vihreät ovat menestyksekkäästi ajaneet EU:n yhteisen uudelleensijoitusohjelman
perustamista sekä humanitaarisen kriisin uhriksi joutuneiden pakolaisten hätäsijoittamisen
rahoitusta. EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä kaikki voitava näiden varojen täydeksi hyödyntämiseksi
sekä osoitettava solidaarisuutta ei vain toisilleen vaan myös vaikeuksien keskellä ponnisteleville
naapurialueilleen.
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Ilmastokamppailun kärkeen
Vuosien ajan Euroopan unionilla oli merkittävä rooli kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, mutta
viime aikoina tämä rooli on hiipunut. Yksi vihreän ulkopolitiikan päätavoitteista on tehdä
Euroopasta jälleen johtotähti kamppailussa ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista vastaan.
Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt vahinkoja ja kärsimystä ympäri maailmaa. Monet joutuvat
jättämään kotinsa ja lähtemään ilmastopakolaisiksi aavikoitumisen, maaperän eroosion,
voimakkaiden sateiden tai merenpinnan nousun ajamina. Siksi ilmastopakolaisuuden käsite tulee
tunnustaa ja liittää osaksi kansainvälistä lainsäädäntöä.
EU:n on otettava johtava rooli ilmastoon liittyvän siirtolaisuuden kysymyksissä niin
kansainvälisissä instituutioissa kuin kotiareenoillakin. Sen on voimistettava tukeaan
ilmastonmuutoksen torjunnalle ja siihen sopeutumiselle. Ilmastorahoitus on keskeisessä asemassa
siinä, miten kehitysmaat pystyvät vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen. Vihreät edellyttävät,
että EU täyttää siinä lupauksensa ja kantaa vastuunsa. Ilmastorahoituksen on tultava nykyisen
kehitysavun päälle ylimääräisenä rahoituksena. Ympäristönäkökulma on otettava osaksi kaikkia
kehitysprojekteja, jotta ilmastonmuutosta pystytään tehokkaasti torjumaan ja siihen sopeutumaan.
Tavoitteena johdonmukainen laajentumis- ja naapuruuspolitiikka
Vihreät tukevat yhä EU:n laajentumista. EU:n on oltava avoin uusille jäsenille, edellyttäen että ne
täyttävät jäsenyyden ehdot. Tuemme Länsi-Balkanin kaikkien maiden mahdollisuutta jäsenyyteen.
Haluamme nopeuttaa reiluja ja uskottavia jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa. Euroopan unionilla
on korvaamaton rooli vakauden ja demokratian edistäjänä lähimpien naapuriensa keskuudessa.
Haluamme vahvistaa itäistä kumppanuutta ja erityisesti aktiivista yhteistyötä Ukrainan, Georgian ja
Moldovan kaltaisten maiden kanssa. Tämä edellyttää, että EU toimii periaatteistaan kiinni pitävänä
ja rehtinä kumppanina kaikissa tekemisissään naapureidemme kanssa.
EU:n tulee tehdä yhteistyötä naapurimaiden kansalaisyhteiskuntien kanssa, myöntää niiden
nuorisolle stipendejä opintoihin ja tukea niitä, jotka puolustavat vapautta ja demokratiaa. Jos he
joutuvat vaikeuksiin kotimaassaan, EU:n tulee voida tarjota heille turvapaikka.
Haluamme EU:n keskittävän huomionsa suuriin murroksiin naapurustossamme Välimeren alueella
ja Itä-Euroopassa. Näiden maiden uudistuspyrkimyksiä pitää painokkaasti tukea. Lisäksi EU:n tulisi
vahvistaa kumppanuuttaan Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan vastaavien alueellisten
yhteenliittymien kanssa.
Reilun kauppapolitiikan asialla
EU on supervalta kaupan alalla. Euroopan parlamentilla puolestaan on tärkeä rooli Euroopan
kauppasuhteissa, koska sillä on veto-oikeus kauppasopimuksiin – oikeus, jota parlamentti käytti
kaataessaan ACTA-sopimuksen. Mutta tämä ei riitä; tarvitsemme lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
kauppaneuvotteluihin ja tehokasta yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien
välillä kauppapolitiikan kysymyksissä.
Vihreät kannattavat monenkeskistä maailmankauppaa, mutta kaupan tulee edistää, ei hidastaa
köyhien maiden kehitystä ja näiden siirtymistä vihreään, sosiaalisesti oikeudenmukaiseen, tasa-
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arvoiseen ja demokraattiseen kehityksen malliin. Se edellyttää muun muassa EU:n markkinoiden
avaamista kehitysmaille sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n perusteellista uudistamista. WTO
on muutettava kehitysystävällisemmäksi ja muutettava kaupan säännöt palvelemaan
ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien toteutumista. Kaupan on oltava
reilua eikä se saa heikentää Euroopan oikeutta ylläpitää eurooppalaista hyvinvointimallia.
Parhaillaan neuvotellaan useita kahdenvälisiä kauppasopimuksia EU:lle. Tärkein näistä on
Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus (TTIP) Yhdysvaltojen kanssa. Vihreät
tuomitsevat TTIP-neuvottelujen läpinäkyvyyden puutteen, joka on sitäkin vaarallisempaa, koska
neuvotteluissa on pöydällä niin paljon demokratian kannalta tärkeitä kysymyksiä.
Puolustamme paitsi nykyisiä säädöksiämme, joilla turvataan ympäristön, kansanterveyden,
maatalouden ja ruoan, kuluttajansuojan ja työehtojen laatu sekä tietosuojan taso ja yhteiskunnan
kokonaisedun ensisijaisuus, että mahdollisuuttamme vahvistaa niitä antaaksemme uuden vihreän
suunnan Euroopalle.
Vastustamme ajatusta, että Yhdysvalloissa hyväksytyt bioteknologiatuotteet ja vaaralliset
finanssialan tuotteet pitäisi automaattisesti hyväksyä myös EU:n markkinoille. Emme kerta
kaikkiaan hyväksy heikennyksiä EU:n lainsäädäntöön; tämä on meille kynnyskysymys.
Kieltäydymme hyväksymästä investointisuojamekanismeja, jotka sallisivat yksittäisen yrityksen
haastaa vaaleilla valitut hallitukset oikeuteen ja vaatia valtiolta korvauksia, jos ihmisten tai
ympäristön hyvinvointia parantavat lait vähentäisivät niiden voittoja.
Hylkäämme minkä tahansa kauppasopimuksen, joka ei kunnioita näitä periaatteita, ja nousemme
vastarintaan sellaisen kaatamiseksi. Siksi vastustamme TTIP:tä nykyisessä muodossaan.
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Kohti elävää demokratiaa
Lisää demokratiaa, ei vähemmän! Siinä vastaus kriisiin. Kansainvälisen valuuttarahaston,
komission ja Euroopan keskuspankin muodostama troikka, joka on sanellut kriisimaille mitä niiden
pitää tehdä, ja muut sen kaltaiset rakenteet ovat perustavanlaatuisesti epädemokraattisia.
Kansalaisten osallisuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja päättäjien tilivelvollisuutta äänestäjille
on lisättävä. Se on välttämätöntä, jotta tulevaisuuden eurooppalainen yhteistyö lunastasi
oikeutuksensa kansalaisten silmissä.
Vihreät vaativat avoimuuden lisäämistä kaikilla päätöksenteon tasoilla Euroopan komissiosta
muiden EU:n toimielinten kautta jäsenmaiden hallituksiin. Vieläkin tärkeämpää on lisätä
kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa EU:ssa säädettäviin lakeihin. Kansalaisilla on oikeus
määritellä Euroopan unionin tulevaisuus.
Ei demokratiaa ilman sukupuolten tasa-arvoa
Demokratiassa on kysymys myös sukupuolten tasa-arvosta. Jos naiset eivät ole miesten kanssa
tasavertaisessa asemassa julkisessa elämässä ja osallistumassa yhtäläisesti päätöksentekoon niin
politiikassa kuin yrityksissäkin, demokratia ei toimi. Vihreiden mielestä EU:n on vastattava tähän
valtavirtaistamalla sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen osaksi kaikkea politiikkaa. Tuemme
komission pyrkimyksiä asettaa sitovat sukupuolikiintiöt yritysten hallituksiin. Nykytahdilla kestäisi
yli viisi vuosikymmentä ennen kuin 40 % eurooppalaisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä olisi
naisia. Siksi vaadimme tavoitteen saavuttamista jo vuoteen 2020 mennessä.
EU:ssa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi.
Siihen sisältyy EU-direktiivi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, jonka perustana ovat
tehokkaat toimenpiteet, ennaltaehkäisy, suojelu, syytteeseenpano, tuen tarjoaminen ja kumppanuus.
Kaikkien EU:n jäsenmaiden tulee kriminalisoida raiskaus ja naisiin kohdistuva seksuaalinen
väkivalta avioliitossa ja muissa lähisuhteissa.
Kansalaiset Euroopan päätöksentekijöinä
Haluamme vahvistaa EU-kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin. Tarvitsemme lisää
osallistavaa demokratiaa, jossa ihmiset otetaan mukaan sanomaan sanansa päätöksiin. Vihreät
auttoivat ottamaan käyttöön eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jonka avulla kansalaiset voivat
vaatia Euroopan komissiolta lakiehdotuksia. Nyt on aika ottaa seuraava askel. Haluamme laajentaa
kansalaisaloitteen alaa ja tehdä siitä tehokkaamman ja kansalaisille helpomman. Haluamme myös
tehdä mahdolliseksi EU:n laajuiset kansanäänestykset.
Jos jossain EU-jäsenvaltiossa ihmisiltä viedään heidän oikeutensa ilman että valtion oma
oikeuslaitos siihen puuttuu, pitäisi heillä olla mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena EU:n
tuomioistuimen käsittelyyn. Jatkamme kamppailua voimakkaiden ison rahan
lobbausorganisaatioiden – kuten maatalouskemian alan tai suurten siemenyhtiöiden – valtaa
vastaan. Vaadimme ruokademokratiaa: palautetaan kansalaisille päätösvalta siitä, mitä he syövät, ja
luodaan reilut ja kestävät ruoan tuotanto- ja jakelujärjestelmät.
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Parlamentin roolin vahvemmaksi
Valitsemalla jäsenet Euroopan parlamenttiin kansalaiset vaikuttavat siihen, kuinka aikamme
polttavat kysymykset - ilmastonmuutoksesta pankkisäätelyyn, pakolaispolitiikasta
nuorisotyöttömyyteen - ratkotaan. Haluamme vahvistaa Euroopan parlamentin roolia erityisesti
talouskriisin hallinnassa ja EU:n taloudellisessa päätöksenteossa. Parlamentin valtaoikeuksia tulisi
lisätä, niin että sillä olisi valta päättää yhdessä ministerineuvoston kanssa, mitä tavoitteita ja
painopisteitä asetetaan EU-maiden talouspolitiikan koordinoinnille. Haluamme laskea
äänestysikärajan Euroopan parlamentin vaaleissa kuuteentoista ja ottaa käyttöön
yhteiseurooppalaiset ehdokaslistat, joilla voi olla ehdokkaita kaikista EU-maista.
Euroopan parlamentin vaikutusvalta on lisääntynyt Lissabonin sopimuksen myötä. Tätä valtaa on
käytettävä vastuullisesti eikä antaa sitä esimerkiksi lobbarien käsiin. Euroopan unionin
ministerineuvoston kokousten tulee olla avoimempia, jotta päättäjät olisivat tilivelvollisia
päätöksistään. Esimerkiksi kokousten kaikki äänestystulokset tulee julkistaa.
Kansallisten parlamenttien on otettava aiempaa isompi rooli hallitustensa valvojina EUpäätöksenteossa. Näin luotaisiin laajempaa ja avoimempaa keskustelua eurooppalaisesta
politiikasta. Kansallisten parlamenttien kykyä viheltää peli poikki, jos EU ylittää toimivaltansa ja
rikkoo läheisyysperiaatetta, on vahvistettava. Kansallisilla parlamenteilla tulisi lisäksi olla nykyistä
enemmän kanavia yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Haluamme kaikille hallinnon
tasoille, paikallisesta alueelliseen ja kansallisesta Euroopan laajuiseen, lisää dialogia
eurooppalaisesta politiikasta ja sen toteuttamisesta alueelliset realiteetit huomioon ottaen.

Korruptio ja petokset kuriin
EU tarvitsee vahvempaa korruption vastaista politiikkaa ja tehokkaampia työkaluja järjestäytynyttä
rikollisuutta vastaan. Se on välttämätöntä demokratian, laillisuusperiaatteen ja myös Euroopan
talouden vahvistamiseksi. Korruption esiintymiseen EU-viranomaisten tai parlamentaarikkojen
suhteissa lobbareihin on puututtava ankarasti. Suuryritysten vaikutusvalta komissioon on yhä liian
suuri. Huolimatta lupauksista tilanteen muuttamiseksi, lähes 80 % kaikista komission nimittämistä
konsultoitavista tahoista edustaa yritysmaailman intressejä.
Vaadimme karenssia korkeille virkamiehille ja poliitikoille näiden siirtyessä työskentelemään
yksityisiin organisaatioihin, joiden toimintaa he itse aiemmin viranomaisina ja lainsäätäjinä
sääntelivät. Haluamme puolustaa demokratiaa korruptiota vastaan tekemällä poliittisten puolueiden,
ehdokkaiden ja vaalikampanjoiden rahoituksen mahdollisimman läpinäkyväksi. Haluamme EUtuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle vahvempia välineitä EU:n varojen käytön
valvontaan ja korruption vastaisiin toimiin EU-intituutioissa ja ongelmissa olevissa jäsenmaissa.
Lisää omia tulonlähteitä Euroopan unionille
EU:n budjettia on kasvatettava. Tämä ei tarkoita jäsenmaiden jäsenmaksujen kasvattamista, vaan
EU:n omien tulonlähteiden, esimerkiksi hiili- ja/tai energiaveron luomista. Hallitustenväliset
neuvottelut ohittavat nykyään liian usein yhteisen edun. Näin kävi vuoden 2013
budjettineuvotteluissa, joissa epäonnistuttiin tehokkaiden ratkaisujen löytämisessä talouskriisiin.
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Vihreät ovat vaatineet suurempaa läpinäkyvyyttä budjetointiin. Olemme myös ehdottaneet
laajempaa osallistamista: kansalaisille voitaisiin antaa mahdollisuus tukea ehdotuksia
pilottihankkeiksi. Parlamentin talousvaliokunta käsittelisi nämä ehdotukset.
Tietoyhteiskunnan perusoikeudet kuntoon
Euroopan parlamentin Vihreä ryhmä on ollut kansalaisten digitaalisia perusoikeuksia koskevan
taistelun eturintamassa. Autoimme kaatamaan ACTA-sopimuksen (eli nk. väärentämisenvastaisen
kauppasopimuksen) ja kamppailemme jatkuvasti lujan henkilötietojen suojan, yksityisyyden suojan
ja verkkoneutraliteetin puolesta. On aika puolustaa ja suojella niin Euroopan kansalaisia kuin
internetiä itseään kaikkialle ulottuvalta tietojen urkinnalta, jota harjoittavat sekä yhtiöt että valtiot.
Ihmisten perusoikeudet on turvattava tässä tietoyhteiskunnan ajassa. Henkilökohtaiset tietosi
kuuluvat sinulle, yksityiselle kansalaiselle, ei yrityksille tai valtioille.
Yksityisyyttä on kunnioitettava. Laki, joka velvoittaa teleoperaattorit säilyttämään tiedon siitä,
kenen kanssa kansalainen vaihtaa viestejä, on vakava virhe. Se on kumottava. Hallitusten on
noudatettava omia lakejaan. Vaikka kansallinen turvallisuus on tärkeää, sen varjolla ei voi jyrätä
henkilökohtaisia vapauksia ja oikeuksia. Hallitusten on varmistettava, että kansalliset
turvallisuuspalvelut toimivat kaikkien kansalaisten hyväksi ja turvaavat kaikkien vapaudet ja
oikeudet.
Vaalitaan laillisuutta
Euroopan unioni on perustettu vahvojen arvojen varaan. Niitä ovat ihmisarvon kunnioittaminen,
vapaus, demokratia, tasa-arvo, laillisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Vihreät eivät tingi
ihmisoikeuksista. Moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus,
solidaarisuus ja naisten ja miesten välinen tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan välttämättömät
rakennuspuut.
EU:n toimielimissä ei todellakaan ole tarpeeksi naisia ja monissa jäsenmaissa liian moni ihminen
joutuu syrjityksi mitä moninaisimpien tekosyiden varjolla. Vihreät vaativat tehokkaita syrjinnän
vastaisia toimia, jotta tällaiset vääryydet jäävät historiaan. Kannatamme syrjinnän vastaisten
direktiivien laajentamista täysimittaiseksi yhdenvertaisuusdirektiiviksi.
Laillisuusperiaatteen puolustaminen on välttämätöntä sekä EU:n että kansallisella tasolla, jotta
demokraattisten oikeuksiemme yli ei kävellä. EU:lta puuttuu työkalut tehokkaaseen valvontaan ja
rangaistuksiin, jos yhteisiä arvojamme rikotaan jäsenmaissa. Siksi Vihreät ovat edelläkävijöinä
vaatineet EU:n perussopimuksiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen nojaavan Kööpenhaminan
komission perustamista. Sen tehtävänä olisi valvoa, etteivät EU:n jäsenmaat, joilta on jäseneksi
hakiessaan edellytetty demokratia- ja oikeusvaltiokriteerien täyttämistä, lipsu jäseneksi päästyään
takaisin itsevaltiuteen ja korruptioon.
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sisältyy vakuuttava lista kansalaisten oikeuksia, mutta se ei
toteudu tarpeeksi hyvin jokapäiväisessä elämässämme. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet
ovat olennainen osa ihmisarvoa. Me Vihreät puolustamme jokaisen ihmisen oikeutta määrätä itse
omasta kehostaan.
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EU tarvitsee vihreän demokratiauudistuksen
Demokratia ei koskaan ole valmis tai täydellinen. Tarvitsemme parempaa yhteistä päätöksentekoa
vastataksemme aikamme kahteen suureen haasteeseen, ilmastonmuutokseen ja globalisaatioon.
Euroopan Vihreät pitävät myös selvänä, että nykyiset EU-instituutiot eivät riitä vastaamaan EU:n
itsensä edessä oleviin ongelmiin. Euroalueen kehitys ja pankkiunionin perustaminen ovat
merkittäviä muutoksia. Niitä varten tarvitsemme demokratiauudistuksen vahvistamaan
eurooppalaisen päätöksenteon legitimiteettiä, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Vihreät vaativat toimivallan uudelleen määrittelyä kaikilla EU-hallinnon tasoilla. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi, että EU:lla tulisi olla toimivaltaa verotuksen ja sosiaalipolitiikan saralla ja
parlamentilla niissä kysymyksissä rooli lainsäätäjänä yhdessä neuvoston kanssa.
Vaatimuksemme demokratian, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisäämisestä kaikilla EU:n tasoilla
edellyttää muutoksia koko EU:n toimintaan. Euroopan parlamentilla tulisi olla oikeus tehdä
lakialoitteita. Eurooppa ei voi vain istua ja odottaa valtionpäämiesten ja hallitusten kapea-alaisia
ehdotuksia, jotka johtavat vain lisääntyvään teknokraattien valtaan. Yksinkertainen esimerkki:
Euroopan parlamentti haluaa sanoa sanansa parlamentin toimipaikasta ja lopettaa kalliin
matkustamisen Brysselin ja Strasbourgin välillä. Vihreät jakavat tämän tavoitteen, samoin useimmat
Euroopan kansalaiset. Asia ei kuitenkaan etene.
Euroopan parlamentti tarvitsee lisää toimivaltaa EU:n lainsäätäjänä, kun taas jäsenmaiden
kansallisia veto-oikeuksia on vähennettävä. Samalla kun yhtäällä vahvistetaan päätöksentekoa koko
EU:n tasolla, toisissa asioissa päätökset taas pitää sen sijaan viedä paljon nykyistä lähemmäs
kansalaisia. Alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien
eurooppalaisten instituutioiden mandaattia ja vastuita tulisi vahvistaa.
Siksi tarvitaan uusi perussopimus EU:lle, uusi visio Euroopan yhdentymisen tulevaisuudesta. Se on
laadittava joko sitä varten perustettavassa uudessa ja demokraattisessa konventissa eli
valmistelutoimielimessä, jossa on vahva parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan edustus ja täysin
avoimet ja läpinäkyvät menettelytavat, tai sitten erillisessä perustuslakikokouksessa. Lopullinen
päätös uuden sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee tehdä koko EU:n laajuisessa
kansanäänestyksessä. Euroopan kansalaisten on saatava itse päättää Euroopan tulevaisuudesta.

