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Vapaus, mahdollisuus, vauraus: liberaalien 
visio Euroopan tulevaisuudesta 

Toukokuussa 2019 Euroopan kansalaisille tarjoutuu tilaisuus tehdä 
perustavanlaatuinen valinta. Saamme päättää, millaisessa Euroopassa 
haluamme elää. Tämän päätöksen saamme tehdä seuraavissa 
eurovaaleissa: päivitämmekö Euroopan unionia kehittääksemme 
yksilönvapautta, vaurautta ja vakautta, vai palaammeko nationalismin ja 
voimistuvan autoritaarisen yhteiskuntajärjestyksen aikaan? 

Liberaali visio perustuu vapaaseen, demokraattiseen, yrittäjähenkiseen, 
vauraaseen, kestävään ja yhtenäiseen Eurooppaan, joka on avoin muulle 
maailmalle. Eurooppaan, jonka perustana ovat neljä vapautta: henkilöiden, 
tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Eurooppaan, jossa 
ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja demokratia koskevat yhtä lailla 
kaikkia. Me liberaalit uskomme sinuun, yksilöön. Luotamme sinun 
osaamiseesi, yrittäjyyspotentiaaliisi, moraaliseen omaantuntoosi sekä 
oikeuteesi tehdä omat valintasi elämässä. 

Meitä Euroopan unionin kansalaisia on yli 500 miljoonaa, ja olemme kaikki 
Euroopan historian lapsia. Vuosisatojen ajan, myös Euroopan sivilisaation 
kukoistaessa, väliin on monesti tullut sotia, erimielisyyksiä ja suoranaisia 
sortotoimia. Vielä 1900-luvulla vanhempamme ja isovanhempamme 
kasvoivat muurien ja juoksuhautojen jakamassa maanosassa. Viime 
vuosikymmeninä olemme kuitenkin purkaneet meitä erottaneita rajoja. 

Me eurooppalaiset olemme oppineet tekemään yhteistyötä, päättämään 
asioista yhdessä ja muokkaamaan itse omaa tulevaisuuttamme. Me 
eurooppalaiset olemme rakentaneet demokratian ja oikeuden pohjalta 
yhteisymmärrystä ja instituutioita, ja nyt meillä on vastuu pitää niistä huolta. 

Me eurooppalaiset olemme saavuttaneet rauhan ja vaurauden omassa 
maanosassamme. Tämä on merkittävä saavutus, jota ei tule pitää 
itsestäänselvyytenä. Euroopan unioni on monille maailmassa positiivinen 
ihanne, hyvä esimerkki. 

Eurooppalaiset arvot ovat liberaaleja arvoja 

Historia on opettanut, että ihmisarvo ja jokaiselle kuuluva yksilönvapaus 
ovat rauhan, vaurauden ja edistyksen rakennuspalikoita. Vahvojen 
liberaalien instituutioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja riippumattoman 
oikeuslaitoksen kautta me liberaalit olemme sitoutuneet suojelemaan ja 
edistämään ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Liiallisen poliittisen tai 
taloudellisen vallan väärinkäytön edessä me liberaalit puolustamme 
ihmisen luovuttamatonta itsemääräämisoikeutta riippumatta syntyperästä, 
vakaumuksesta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. 
Haluamme Euroopan, joka on ylpeä monimuotoisuudestaan ja toimii 
vähemmistöjensä hyväksi. Kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan 
vahvuuksista. Me liberaalit uskomme, että kilpailun, oikeudenmukaisuuden 
ja avoimen kaupan kautta kaikkia hyödyttävä edistys ja haavoittuvassa 
asemassa olevien tukeminen voidaan saavuttaa noudattamalla 
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markkinatalouden dynamiikkaa. Me liberaalit uskomme, että 
monimuotoisuus on vahvuutemme. 

Maltillinen keskustelu, vastuullinen toiminta, todisteiden kunnioittaminen ja 
erilaisten mielipiteiden hyväksyminen tukevat avointen yhteiskuntien 
julkista elämää. Haluamme kaikille yhtäläiset ja oikeudenmukaiset 
mahdollisuudet. Haluamme jättää tuleville sukupolville terveen planeetan. 
Voimaannutamme ihmisiä kansalaisoikeuksiin kuuluvan koulutuksen 
kautta. Jokaisen ihmisen tulisi elää arvokasta elämää.  

Sukupuoleen perustuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä ovat yhä valtavia 
ongelmia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuminen on meille erittäin tärkeää, ja kehotamme kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen. Naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja EU:n 
jäsenvaltioiden on tarjottava kaikille naisille kaikkien saatavilla olevaa, 
kohtuuhintaista ja laadukasta seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuoltoa. 

Me liberaalit olemme näiden Euroopalle tyypillisten arvojen puolustajia.  

Jokaisessa sukupolvessa, jokaisissa demokraattisissa vaaleissa ja 
jokaisena päivänä pyrimme ahkerasti pitämään perintöämme yllä ja 
laajentamaan saavutuksiamme. Liberaaleina olemme sitoutuneet 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja voimaannuttamaan naisia ja tyttöjä 
sekä puolustamaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla samoja oikeuksia ja 
mahdollisuuksia, myös taloudellista osallistumista ja päätöksentekoa 
sukupuolesta riippumatta. Emme nimittäin ole pelkästään Euroopan lapsia 
– olemme myös tulevaisuuden Euroopan vanhempia. Meillä on velvollisuus 
rakentaa lapsillemme ja lastenlapsillemme kokonainen, vahva ja 
rauhallinen maanosa sekä edistää nuorten kansalaisvaikuttamista ja 
poliittista osallistumista. 

Tämä velvollisuus on nyt entistäkin tärkeämpi, koska antiliberalististen 
voimien nousu ja poliittinen lamaannustila haastavat Euroopan unionia joka 
käänteessä. Euroopan unionissa vaikuttavat autoritaariset, nationalistiset 
ja populistiset liikkeet pyrkivät heikentämään avoimuutta, moniarvoisuutta 
ja suvaitsevaisuutta, jotka muodostavat Euroopan yhdentymishankkeen 
ytimen. Nämä antiliberalistiset voimat pyrkivät saamaan aikaan kulttuurisen 
konfliktin. Ne haluavat kääntää liberaalit arvomme ylösalaisin. Ne väittävät 
suojelevansa vapauksiamme – rajoittamalla niitä. Ne väittävät 
puolustavansa turvallisuutta, mutta sen sijaan ne tekevät olomme 
turvattomaksi. Ne väittävät sitoutuneensa ihmisarvon puolustamiseen, 
mutta sen sijaan ne mustamaalaavat kaikkia, jotka ovat erilaisia, ja 
suhtautuvat heihin vihamielisesti. Ne haluavat jäädyttää yhteiskunnat, eivät 
vapauttaa niitä. Avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa 
enemmistön on kohdeltava vähemmistöä kunnioittavasti ja vähemmistön 
on tehtävä samoin. 

Nykypäivänä kohtaamme syviä haasteita: ilmastonmuutos; ympäristön 
pilaantuminen; muovisaasteet; kiire siirtyä puhtaaseen energiaan; 
terrorismi; rajat ylittävä rikollisuus ja ihmiskauppa; nuorisotyöttömyys; 
huonosti hallitut muuttovirrat ja kotouttamisen haasteet; mahdolliset 
kauppasodat ja protektionismi; Brexit; euroalueen jatkuva epätasapaino, 
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oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja lehdistönvapauden rajoittaminen 
tietyissä valtioissa; väestön nopea ikääntyminen; teknologian ja etenkin 
tekoälyn mullistava vaikutus sekä henkilötietojen kyseenalainen käsittely; 
epäterveet kaupan käytännöt ja kilpailuun liittyvät haasteet Kiinan kaltaisilta 
nousevilta talouksilta, jotka torjuvat markkinatalouden periaatteet eivätkä 
noudata liberaaleja sääntöjä maailmankaupassa; Valkoisen talon 
heikkenevä tuki transatlanttiselle kumppanuudelle; aggressiivinen Venäjä, 
joka vaarantaa Euroopan turvallisuuden ja monenkeskisen 
maailmanjärjestyksen; sekä kaikkialla vallitseva taipumus keskittyä lyhyen 
aikavälin kysymyksiin pitkän aikavälin ratkaisujen sijaan.  

Maailman muuttuessa Euroopan unionin on otettava ohjat käsiinsä. 
Toimielinten ja jäsenvaltioiden haluttomuus ja kyvyttömyys tehdä 
kompromisseja EU:ta uudistavista muutoksista heikentää kollektiivista 
kykyämme vastata näihin haasteisiin. Liian usein kohtaamme vastarintaa 
ja pysähtyneisyyttä niiltä, jotka haluavat säilyttää asioiden nykytilan. Me 
liberaalit haluamme Euroopan olevan vahva, halukas ja kykenevä 
toimimaan ja olemaan maailman kehityksen eturintamassa. 

Vuoden 2019 eurovaaleissa on kyse Euroopan sielusta ja lupauksestamme 
eurooppalaisten seuraavalle sukupolvelle. Erasmus-ohjelman kaltaisista 
menestystarinoista on ollut paljon hyötyä suurelle määrälle eurooppalaisia. 
Me liberaalit olemme aina olleet edistyksellisiä uudistajia. Talouksiemme 
on oltava entistä kilpailukykyisempiä, demokraattisten instituutioidemme 
on reagoitava entistä nopeammin, meidän on hallittava muuttovirtoja 
entistä yhtenäisemmin, meidän on kyettävä toimimaan 
maailmannäyttämöllä entistä voimakkaammin, ja yhteisen vastauksemme 
ilmastonmuutokseen ja rajat ylittävään rikollisuuteen on oltava entistä 
tehokkaampi. Ennen kaikkea lapsemme ansaitsevat parempia 
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Haluamme johtaa Euroopan unionia 
eteenpäin ja sopeuttaa sitä 2000-luvun muuttuvaan todellisuuteen. 

Yhtenäisen ja tulevaisuuden haasteisiin valmiin Euroopan puolesta 

Meidän on luotava Euroopan unioni, joka pystyy sopeutumaan nykyisiin ja 
tuleviin haasteisiin alati globalisoituvassa maailmassa. Aidosti 
uudistamalla instituutioita ja käytäntöjä meistä voi tulla kykenevä ja johtava 
toimija maailmannäyttämöllä. 

Liberaaleilla ja demokraateilla on kyky hyödyntää globalisaatiota ja muita 
maailmanlaajuisia suuntauksia kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. 
Yhtenäisenä Eurooppana me voimme hyötyä muutoksista ja ylittää 
globalisaation tuomat haasteet. Uudelleenkouluttamisen ja uusien 
taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämisen kautta kaikki voivat 
kääntää globalisaation edukseen.  

Protektionismi uhkaa sitä, mitä me liberaalit edustamme. Se heikentää 
oikeusvaltioperiaatetta, vääristää taloudellista toimintaa, köyhdyttää 
kansakuntia ja estää köyhimpien kansakuntien pääsyn rikkaimmille 
markkinoille. Liberaaleina meidän velvollisuutemme on edustaa ja 
puolustaa vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan hyötyjä yhdessä muihin 
poliittisiin ryhmiin kuuluvien liittolaistemme kanssa. Tulemme aina 
puolustamaan suorapuheisesti avointa, sääntöpohjaista ja vapaata 
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kauppaa, jota tukee vahva Maailman kauppajärjestö. Jotta kaikki 
eurooppalaiset voisivat hyödyntää globalisaatiota, jäsenvaltioiden on 
rakennettava kestäviä hyvinvointijärjestelmiä ja osallistavia yhteiskuntia, 
tuettava teknologista kehitystä ja purettava työmarkkinoille pääsyn esteitä. 

Haluamme tehostaa infrastruktuuria, investoida koulutukseen ja perustaa 
oikeudellisen kehyksen digitaaliselle Euroopalle, joka tekee kaikkien 
eurooppalaisten elämästä parempaa. Tämä tarkoittaa myös täysin 
yhdentyneitä digitaalisten palvelujen markkinoita. Tuomme yhteisen 
eurooppalaisen lain maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin. Haluamme 
yksinkertaistaa byrokratiaa ja uudistaa yhteiskunnallista sopimusta 
tasapuolisista mahdollisuuksista, jotta kaikki eurooppalaiset saisivat 
osallistua vahvaan, kukoistavaan ja innovatiiviseen talouteen. 

Haluamme Euroopan toimivan esikuvana muulle maailmalle ja osoittavan, 
miten kansalaistemme identiteetti eurooppalaisina rikastuttaa kansallisia ja 
paikallisia identiteettejämme. 

Olemme onnekkaita saadessamme asua Euroopassa, jossa on vain vähän 
fyysisiä rajoja ja jossa ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma saavat virrata 
vapaasti. Tämä on siivittänyt Euroopan merkittävään taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja kulttuuriseen kasvuun. Ei liene mikään yllätys, että EU on 
nyt yksi maailman houkuttelevimmista alueista ihmisille, jotka etsivät työtä 
ja mahdollisuuksia, parempia elinoloja perheelleen tai pakopaikkaa 
sortotoimilta, väkivaltaisilta konflikteilta tai sodalta.  

Nykymuodossaan EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmä ei enää 
ole tarkoituksenmukainen. Me tarvitsemme uuden, yhteisen 
eurooppalaisen ratkaisun, joka perustuu pitkän aikavälin visioon. 

Liberaalit vastustavat voimakkaasti rasismia, yhteiskuntien jakautumista ja 
ihmisiin kohdistuvaa vihaa kaikissa näiden ilmenemismuodoissa. Näillä 
perusteilla ihmisiin kohdistuvan väkivallan on oltava aina rangaistava teko. 

Liberaalit pyrkivät varmistamaan, että kaikille sodan kauhuja tai poliittista 
sortoa pakeneville annetaan suojaa. Korostamme sitoutumistamme 
Geneven pakolaisyleissopimukseen ja oikeutta saada turvapaikka.  

Meidän tulisi pyrkiä politiikan avulla varmistamaan, että pakolaiset ja 
turvapaikanhakijat eivät turhaan vaarantaisi henkeään nousemalla 
turvattomiin veneisiin ja olemalla tekemisissä rikollisten mafiaryhmien 
kanssa. EU:n tulisi pyrkiä tarjoamaan suojaa alueilla, joilta 
turvapaikanhakijat tulevat.  

Tätä tarkoitusta varten EU:n tulisi tehdä maahanmuuttoa koskevat 
sopimukset Lähi-idän ja Afrikan turvallisten maiden kanssa. Nämä 
sopimukset koostuvat kolmesta perustekijästä. Ensinnäkin EU sitoutuu 
tukemaan pakolaisista huolehtivia turvallisia maita taloudellisesti. Toiseksi 
EU pyrkii helpottamaan pakolaisten uudelleensijoittamista turvallisella, 
inhimillisellä ja laillisella tavalla. Kolmanneksi meidän on varmistettava, että 
näihin turvallisiin maihin palautetaan mahdollisimman nopeasti sellaiset 
maahantulijat, jotka ovat saaneet oikeudellisen prosessin seurauksena 
pätevän palauttamispäätöksen. Pyrimme muodostamaan yhteistyösuhteet 
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turvallisiin maihin erityisesti yhdistämällä taloudellisen tuen niiden 
halukkuuteen helpottaa turvallista palauttamista. 

Niille, joilla on oikeus turvapaikkaan EU:ssa, tulisi olla inhimillinen ja 
tehokas yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, jossa on 
asianmukainen vastaanotto, vastuunjako sekä tehokkaat menettelyt EU:n 
perusoikeuksia koskevien vaatimusten mukaisesti.  

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta pitäisi tulla tehokas EU:n 
rajavartiolaitos, joka varmistaa ulkorajojen johdonmukaisen valvonnan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti. EU:n tulisi myös jatkaa taloudellisen tuen 
ja avun antamista alueilla, joilta turvapaikanhakijat tulevat, jotta voidaan 
torjua maahanmuuton perimmäisiä syitä. Haluamme koordinoida 
kehityspolitiikkaa EU:n ja jäsenvaltioiden välillä voidaksemme vakauttaa 
alkuperäalueita ja edistää hyvää hallintoa, yhteiskuntien avoimuutta ja 
mahdollisuuksia hyvään elämään.  

Lisäksi liberaalit sitoutuvat perustamaan useampia laillisia reittejä 
Eurooppaan niille, jotka etsivät työtä, koulutusta tai taloudellisia 
sijoitusmahdollisuuksia. Jos haluamme voittaa tulevaisuuden 
väestörakenteeseen liittyvät haasteet, meistä ei voi tulla ”Euroopan 
linnoitusta”. Haluamme laajentaa EU:n sinistä korttia niin, että se toimii 
koko EU-alueella työlupana objektiivisiin kriteereihin perustuen.  

Jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin saada oman väestörakenteensa ja 
työolojensa perusteella itse päättää tällaisten maahanmuuttajien 
lukumäärä, taito- ja pätevyysvaatimukset sekä heitä koskevat edellytykset. 
Luvan umpeutuessa henkilöiden tulisi palata takaisin alkuperämaahansa. 

Henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella on elintärkeää Euroopan 
yhdentymisen ja vaurauden jatkumisen kannalta, joten vastustamme 
pysyvän sisärajavalvonnan mahdollista palauttamista Schengen-valtioiden 
välille. 

Tämän maahanmuuttoa koskevan uuden yhteisen lähestymistavan ohelle 
tarvitsemme yhteisen sitoumuksen kotouttamiseen. Kaikille sopivaa 
politiikkaa ei ole olemassa, mutta meidän tulisi varmistaa, että parhaat 
käytännöt levitetään koko maanosaan. Näin voimme helpottaa ja tehostaa 
maahanmuuttajien kotouttamista uusiin yhteisöihin ja välttää jännitteiden 
esiintymistä. 

Innovaatioiden ja kaikille avoinna olevien mahdollisuuksien 
Eurooppa  

Aikana, jolloin ihmiset vaihtavat työpaikkoja ja urapolkuja yhä useammin, 
meidän on vahvistettava osaamistalouttamme investoimalla tutkimukseen 
ja innovointiin sekä tarjottava työvoimalle 2000-luvun tarpeita vastaavat 
taidot ja samalla kavennettava sukupolvien digitaalista osaamisvajetta.  

Siksi edistämme koulutusta, jossa keskitytään kriittiseen ajatteluun, 
yrittäjätaitoihin, pehmeisiin taitoihin, joustavuuteen, systeemiajatteluun ja 
monitieteiseen ajatteluun työmarkkinoiden aitojen tarpeiden pohjalta. 
Pidämme koulutusta elinikäisen oppimisen prosessina, joka alkaa jo 
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varhaiskasvatuksesta, joten haluamme lisätä investointeja yleissivistävään 
ja ammatilliseen koulutukseen sekä oppisopimuskoulutukseen, laajentaa 
osallistumista Erasmus-hankkeisiin ja kasvattaa strategista investointia 
digitaaliseen infrastruktuuriin ja ohjelmiin, jotka tuottavat älykästä 
työvoimaa tulevaisuutta varten.  

Tutkimuksiin ja innovaatioihin tehdyt investoinnit ovat samalla investointeja 
Euroopan tulevaisuuteen. Kilpailukykymme, tuottavuutemme ja kestävän 
työpaikkojen luomisen kannalta on tärkeää, että saavutamme 
tavoitteemme investoida 3 % EU:n bruttokansantuotteesta tutkimukseen ja 
kehitykseen vuoteen 2020 mennessä. Haluamme nähdä, että yhdessä 
jäsenvaltiossa hankitut pätevyydet tunnustetaan täysimääräisesti toisessa 
jäsenvaltiossa, myös tukemalla yhteistutkinto-ohjelmia. Haluamme edistää 
jäsenvaltioiden ja alueiden välistä työvoiman liikkuvuutta, joka auttaa 
torjumaan työttömyyttä ja korjaamaan työvoimapulaa, mikä puolestaan 
lisää EU:n kilpailukykyä ja vähentää taitojen ja työpaikkojen välistä 
epäsuhtaa. Haluamme lisätä tukea kotimaiselle tieteelliselle tutkimukselle 
jäsenvaltioissa, yksinkertaistaa hakuprosessia ja nopeuttaa rahoituksen 
myöntämistä EU-rahoitteisille tutkimus- ja innovaatiohankkeille, jotta 
saataisiin tuettua entistä useampia pk-yrityksiä ja erityisesti mikroyrityksiä.  

Euroopalla on vielä paljon tekemistä siinä, että naisia saataisiin enemmän 
työmarkkinoille ja heidän taloudellista potentiaaliaan voitaisiin hyödyntää. 
Kehityksen ylläpitämiseksi tarvitaan nykyisen julkisen politiikan ja 
työpaikkakäytäntöjen jatkuvaa arviointia. Vain määrätietoisuudella ja 
jatkuvalla panostamisella Euroopan maat voivat varmistaa, että sekä 
miehet että naiset osallistuvat talouteen ja yhteiskuntaan sukupuolten 
kannalta tasa-arvoisella tavalla. 

Jotta voisimme ylläpitää elämäntapaamme ja jättää lapsillemme terveen 
planeetan, EU:n on otettava maailmassa johtoasema ilmastonmuutoksen 
torjunnassa, merten terveyden edistämisessä ja kestävän kasvun 
tukemisessa. Siirtymisellä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen voi olla 
valtava merkitys työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisen 
kannalta. Pariisin ilmastosopimus ja hiilestä irtautumista koskeva tavoite 
auttavat välttämään kalliiksi tulevat lukittumiset vahvasti hiileen liittyviin 
investointeihin. Siksi yksityisten toimijoiden rooli on äärimmäisen tärkeä, ja 
tarvitsemme vakaat puitteet kestävälle investoinnille ja rahoitukselle. 

Uskomme tiiviimmän kansainvälisen yhteistyön ilmasto- ja 
ympäristöasioissa olevan ratkaisevan tärkeää Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) 
saavuttamiseksi, ja siksi EU:n on otettava johtoasema kunnianhimoisten 
maailmanlaajuisten tavoitteiden asettamisessa. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi meidän on toteutettava energiaunioni ja siirryttävä 
tukemaan vähäpäästöisten teknologioiden tutkimusta ja kehitystä, 
infrastruktuuria, puhdasta energiantuotantoa, energiatehokkuutta sekä 
teollisuuden ja kuljetusalan tuottamia päästöjä, myös lento- ja 
laivaliikenteessä. Meidän on vahvistettava EU:n päästökauppajärjestelmää 
keskeisenä välineenä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, ja 
mahdollisuuksien mukaan sitä on laajennettava muillekin sektoreille, kuten 
liikenteeseen tuotantoketjun alkupäässä. Haluamme laittaa lopun 
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kansainvälisen lentoliikenteen vanhanaikaisille polttoaineverovapautuksille 
päivittämällä Chicagon yleissopimusta. 

Vuoteen 2050 mennessä EU on hiilineutraali talous. Sen 
energiajärjestelmä on tuolloin erittäin tehokas ja perustuu täysin 
uusiutuvaan energiaan. Siksi meidän on nyt toteutettava EU:ssa energian 
yhteismarkkinat, joilla uusiutuva energia liikkuu vapaasti. Välitavoitteena 
EU:n tulisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 55 % vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Haluamme kasvattaa investointeja älykkääseen liikkuvuuteen sekä rajat 
ylittäviin ja kestäviin infrastruktuurihankkeisiin, kuten Euroopan laajuisiin 
verkkoihin, etenkin rautatieliikenteessä. Näin voimme matkustaa Euroopan 
unionin alueella saumattomasti paikasta toiseen ja yhdistää tehokkaasti 
unionin kansalaisia. Suurnopeusjunien tulisi yhdistää kaikkia Euroopan 
metropoleja, ja lisäksi tulisi purkaa valtioiden monopoleja 
rautatiemarkkinoilla ja tarjota suorempia lentoreittejä Euroopan ilmatilassa 
kestävämmän matkailun mahdollistamiseksi. Suhtaudumme myönteisesti 
innovaatioihin, siirtymiseen kohti teillämme kulkevia päästöttömiä 
ajoneuvoja sekä kaikkien liikennemuotojen irtautumiseen hiilestä, ja 
samalla tunnustamme tämän kehityksen edellyttävän suurempia 
investointeja tarvittavan infrastruktuurin luomiseen. EU:n tulisi 
ensimmäisenä mahdollistaa itseohjautuvat ajoneuvot ja innovatiiviset 
ratkaisut kuljetusten viimeisillä kilometreillä. Tarvitsemme enemmän 
investointeja sisävesiliikenteeseen sekä rautatie- ja intermodaaliliikenteen 
solmukohtiin.  

EU:n koheesiopolitiikka voi olla tärkeä väline kestävän talouskasvun 
luomisessa, alueellisten erojen kaventamisessa ja EU:n tuomisessa 
lähemmäs kansalaisiaan. Ajamme tuloskeskeistä, tehokasta ja 
alakohtaisesti keskitettyä koheesiopolitiikkaa, joka mukailee kansalaisten 
todellisia tarpeita ja luo kestävää talouskasvua ja innovaatiovetoista 
taloutta kaikilla EU:n alueilla. EU:n koheesiorahastoista ei tule tukea 
ohjelmia tai hankkeita, jotka ovat Pariisin sopimuksen tai EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden vastaisia. Me kaikki olemme riippuvaisia luonnosta, 
jotta saamme ruokaa, ilmaa ja vettä. Luonto ei näe rajoja, joten on vain 
loogista, että pyrimme suojelemaan luontoa ja ympäristöä yhdessä. EU:n 
on ajettava monimuotoisuutta koskevaa kansainvälistä Pariisin sopimusta 
ja määritettävä taloudellinen arvo luonnonvaroille ja 
ekosysteemipalveluille. 

Haluamme myös tehdä EU:n toiminnasta mahdollisimman tehokasta. Siksi 
koheesiopolitiikan tulisi olla yhteydessä EU-ohjausjaksoon ja tukea 
rakenneuudistusten toteutusta. 

Mahdollisuuksia ja innovaatioita pk-yritysten ja vapaan kaupan kautta 
 
Euroopan unionin on jatkossakin asetettava maailmanlaajuisia normeja 
kansainvälisessä kaupassa ja edistettävä vapaata ja sääntöpohjaista 
kauppaa vaurauden lähteenä. Kohdatessaan nousevia suuntauksia, kuten 
protektionismia ja laajenevia Aasian talouksia, EU:n on voitettava sisäiset 
haasteensa voidakseen tarttua tilaisuuteen. Liberaalit käyvät varmoin 
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askelin vastustamaan kasvavaa skeptisyyttä taloudellista kehitystä 
kohtaan sekä lisääntyvää epäluottamusta monenkeskisyyttä kohtaan. 
Nykyaikaiset ja asteittain etenevät vapaakauppasopimukset ovat tärkeitä 
kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, ja vain niiden avulla voidaan 
taata, että eurooppalainen tapa turvata sosiaaliset, taloudelliset ja 
tuotantoa koskevat standardit säilyy. Vapaakauppasopimuksia koskevaa 
viestintää on parannettava läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
neuvotteluprosessin eri vaiheissa. Sisältö on selitettävä yleisölle selkeällä 
kielellä. 

Tuemme Euroopan komission pyrkimyksiä neuvotella useampia 
kauppasopimuksia, ja kehotamme neuvottelijoita pitämään kiinni 
ihmisarvosta, inhimillisistä työoloista, vastuullisuudesta ja korruption 
torjunnasta tulevissa sopimuksissa. Eurooppalaisesta näkökulmasta 
maailmankaupan on oltava myös oikeudenmukaista ja kestävää.  

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan vaurauden tukipilareita. 
Niiden tukemiseksi haluamme jatkossakin saada aikaan uusia työpaikkoja 
helpottamalla rahoituksen saantia, yksinkertaistamalla 
investointirahastojen sääntöjä uusien innovatiivisten yritysten tukemiseksi 
eri puolilla Eurooppaa, edistämällä tiedon ja teknologian siirtoa yliopistoista 
ja tutkimuslaitoksista sekä luomalla parempia mahdollisuuksia nuorille 
yrittäjille. 

Ihmisiä hyödyntäviä ja yhdistäviä digitaalisia innovaatioita 

Tulevaisuus on digitaalinen, ja siksi on ratkaisevan tärkeää pohtia 
palvelujen ja tietojen kansainvälisen kaupan määrittämistä ja sääntelyä. 
Jotta voisimme hyödyntää innovatiivisten teknologioiden täyden 
potentiaalin ja tehdä EU:sta yrityksille houkuttelevimman paikan 
digitaalisessa taloudessa, EU:n on rakennettava täysin toimivat digitaaliset 
yhteismarkkinat. Meidän on edistettävä yritysten välistä kilpailua 
digitaalisessa tilassa, emmekä epäröi käyttää valtuuksiamme silloin, kun 
on tarpeen estää monopolitilanteiden syntyminen tai mahdollistaa kilpailu 
innovatiivisten palvelujen kehittämiseksi. 

Digitalisaation aikakaudella pääsy internetiin on keskeinen edellytys 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumiselle. Liberaalissa Euroopassamme 
ei voi olla virtuaalisia rajoja. Olemme poistaneet matkapuhelujen 
verkkovierailumaksut, ja pyrimme pääsemään eroon myös 
geoblokkauksesta eli maakohtaisista estoista. Uskomme, että meillä 
kaikilla tulisi olla vapaus päästä kotimaamme uutisiin ja viihdepalveluihin 
matkustaessamme eri puolilla Eurooppaa. Tietosuojakäytäntöjä on 
yhtenäistettävä ja tasapainotettava, jotta voimme varmistaa EU:n 
tulevaisuuden innovaatioalueena. Lataussuodattimet ja sensuuri-
infrastruktuuri vaarantavat vapaan pääsyn tietoon, vaikkakin 
immateriaalioikeudet on suojattava, jotta luovat alat voivat kukoistaa. 

Mielestämme EU:n tulisi ensimmäisenä luoda vankat oikeudelliset puitteet 
lohkoketjujen ja tekoälyn kaltaisille uusille teknologioille, joita voidaan 
käyttää taloudessa ja julkisissa asioissa. Lainsäädännössä tulisi kuitenkin 
keskittyä näitä uusia teknologioita hyödyntäviin sovelluksiin eikä itse 
teknologioihin, jotta ei rajoitettaisi innovaatioita ja uusien sovellusten 
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luomista. Jokaisen eurooppalaisen tulisi saada luotettava ja turvallinen 
digitaalinen henkilöllisyys, jonka avulla voi kirjautua palveluihin ja 
allekirjoittaa asiakirjoja turvallisesti 2000-luvulle ominaiseen tapaan. 
Pyrimme tekemään digitaalisista palveluista oletusarvoisia kaikissa 
julkisissa palveluissa helpottaaksemme kansalaisten elämää ja 
tehostaaksemme julkista asiointia. 

Kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvien 
asioiden hoitaminen on meille itsestään selvää; digitaalista yhteiskuntaa ei 
voi olla ilman näitä perusvaatimuksia. 

Maailmannäyttämöllä johtava Eurooppa 

Jotta voimme suojella Eurooppaa ja liberaaleja demokratioitamme 
tämänhetkisessä tienhaarassa, EU:n tulevaisuus voi rakentua ainoastaan 
vahvan ja yhtenäisen Euroopan unionin varaan. Uskomme kuitenkin, että 
EU:n määrätietoisuus ulkoisissa asioissa edellyttää sisäistä vahvuutta. 
Niinpä meidän on järjestettävä ensin oma tonttimme, jotta EU voidaan ottaa 
vielä vakavammin kansainvälisellä tasolla.  

Meidän on perustettava uusi tehokas mekanismi Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 7 artiklan viitekehyksen ulkopuolella seurataksemme 
säännöllisesti Euroopan unionin jäsenvaltioissa tapahtuvia 
perusoikeuksien, kansalaisvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
loukkauksia. Kehotamme Euroopan komissiota, joka toimii EU:n 
perussopimusten suojelijana objektiivisten kriteerien nojalla, panemaan 
täytäntöön sanktioita tällaisten loukkauksien ilmetessä ja luomaan 
tiukempaa ehdollisuutta oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n rahoituksen 
saamisen välille. 

Nopeasti muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä EU:n tulisi ottaa 
entistä keskeisempi globaali rooli sekä pehmeänä että kovana 
maailmanvaltana, mikä kehittäisi entisestään EU:n merkittävää 
taloudellisen toimijan ja sääntöjen asettajan valtaa sekä kasvavia 
kollektiivisen diplomatian ja sotilaallisen toiminnan valmiuksia. 

Mielestämme jäsenvaltioiden ja koko EU:n tulee ottaa suurempi vastuu 
omasta turvallisuudestaan, joten tuemme EU:n yhteistä lähestymistapaa 
Euroopan kohtaamissa strategisissa haasteissa aina kun mahdollista, ja 
lisäksi haluamme ottaa asteittain käyttöön määräenemmistöpäätökset 
tällaisissa asioissa. Ajamme eurooppalaisen yhteistyön lisäämistä 
puolustusmenoihin ja pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön liittyvissä 
asioissa, ja kannustamme jäsenvaltioita lisäämään puolustusyhteistyötään 
keskinäisten etujemme mukaisilla osa-alueilla tiiviimmässä yhteistyössä 
Naton kanssa, sillä Nato on yhä sotilaallisen yhteistyön tukipilari ja 
Euroopan yhteisen puolustuksen takaaja. Jäsenvaltioiden välinen 
solidaarisuus on tärkeää, jotta yhteinen puolustustoimintamme on 
kansalaisten näkökulmasta uskottavaa ja konkreettista. Pitkällä aikavälillä 
tuemme entistä enemmän toisiinsa kytkettyjä ja yhteentoimivia 
eurooppalaisia joukkoja. 

Euroopan kansalaisten on oltava turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme 
keskiössä, ja siinä on oltava konkreettisia toimia terrorismin torjunnan 
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edellyttämästä yhteistyön tiivistämisestä aina EU:n ulkorajojen 
tehokkaampaan turvaamiseen. Europolin valtuuksien päivittäminen ja 
tiedustelutietojen vaihtamiseen liittyvän yhteistyön lisääminen ovat 
tarpeellisia seuraavia askeleita. Lisäksi EU:n toimielimiltä ja jäsenvaltioilta 
tarvitaan suurempaa valmiutta puolustaa talouksiamme ja 
yhteiskuntiamme hybridisodankäynnin muodoilta, kuten väärän tiedon 
levittämiskampanjoilta, kybervakoilulta, kyberhyökkäyksiltä ja 
rikollisuudelta. Näillä voidaan pyrkiä esimerkiksi heikentämään 
demokratioitamme, vaalejamme tai yhden aikamme suurimman 
turvallisuusuhan eli ilmastonmuutoksen torjumiseksi tekemäämme työtä. 

Mielestämme EU:n on jatkettava kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaansa 
johtavassa asemassa, jotta voidaan taata kestävä kehitys ja edistää 
demokratiaa, ihmisoikeuksia, rauhaa ja turvallisuutta maailmassa. 
Resurssien käytön optimoimiseksi painotamme keskittymistä 
kehityshankkeiden ja -ohjelmien laatuun ja niiden parempaa koordinointia 
sekä EU:n sisällä että EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä. Näin voimme 
edistää sekä Euroopan turvallisuusintressien että humanitaaristen 
arvojemme toteutumista. 

Pidämme Brexitiä valitettavana, ja kehotamme EU:ta ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa pyrkimään kaikin tavoin välttämään sopimuksetta 
jäämisen, koska sillä olisi kielteisiä seurauksia kaikille osapuolille, etenkin 
Irlannille. Toivomme EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan jatkavan 
myönteistä ja tiivistä kumppanuuttaan ja yhteistyötään, jos Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa EU:sta. Jos Yhdistynyt kuningaskunta peruu 
päätöksensä lähteä EU:sta, hyväksymme päätöksen ja pyrimme 
varmistamaan uudistuneen ja vakaan suhteen muodostamisen.  

Belfastin sopimusta on kunnioitettava kokonaisuudessaan myös sen osalta, 
että Pohjois-Irlannin kansalaisilla on oltava oikeus EU-kansalaisuuteen 
heidän niin halutessaan, ja me haluamme erosopimukseen toimivan ja 
käyttökelpoisen takuun siitä, että Irlannin saarelle ei aseteta kovaa rajaa. 

Tuemme EU:n suurempaa strategista sitoutumista omiin lähialueisiinsa ja 
tuleviin laajentumisnäkökohtiin Länsi-Balkanin maissa ja yhteisissä 
naapurimaissamme, kun nämä maat täyttävät liittymisperusteet. Ajamme 
Euroopan unionin merkittävää investointia näiden strategisesti tärkeiden 
maiden infrastruktuuriin. Jatkokehitystä ja liittymisprosessia koskevien 
olennaisten etujemme mukaista on auttaa vakauttamaan Länsi-Balkanin 
aluetta. 

Toivomme näkevämme kollektiivisen Euroopan unionin vahvana toimijana 
kansainvälisellä tasolla. Siksi Euroopan on puhuttava yhtenäisellä äänellä. 
Me liberaalit ajamme Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vahvistamista.  

Toivomme EU:n ryhtyvän uudistamaan Yhdistyneiden kansakuntien 
peruskirjaa ja johtamaan Maailman kauppajärjestön uudistusta sekä 
pyrkivän vahvistamaan monenvälisiä toimielimiä ja sopimuksia 
nationalismia ja yksipuolisuutta vastaan. Haluamme perustaa Euroopalle 
paikan YK:n turvallisuusneuvostoon ja muihin organisaatioihin sekä käydä 
vuoropuhelua demokraattisten naapurimaidemme, maailman muiden 
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demokratioiden sekä Kiinan, Intian ja Brasilian kaltaisten nousevien 
talouksien kanssa, mutta meidän ei kuitenkaan tule hyväksyä 
demokraattisten prosessien perusperiaatteiden, lain tai ihmisoikeuksien 
loukkauksia. 

Tuomitsemme Krimin niemimaan miehittämisen ja liittämisen Venäjään 
sekä Venäjän aggressiivisen toiminnan Itä-Ukrainassa kansainvälisen 
oikeuden vastaisesti. Peräänkuulutamme EU:n voimakkaampaa tukea 
Ukrainan demokraattisesti valitulle hallinnolle ja EU:n taloudellisten 
pakotteiden jatkamista Venäjää vastaan. Muistutamme Venäjää ja 
Ukrainaa niiden sitoumuksista Minskin sopimuksessa. Haluamme ylläpitää 
ja vahvistaa kansainvälisiä aseidenriisunta- ja asesulkusopimuksia, ja 
kehotamme Venäjää ja Yhdysvaltoja kunnioittamaan sitoutumistaan INF-
sopimukseen. Tuemme Iranin ydinasesopimuksen jatkamista. Tuemme 
jatkossakin kaikkea vapaata kauppaa, jota käydään neuvoteltujen 
sopimusten mukaisesti, sekä eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat Iranissa 
yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan (JCPOA) liittyvän toimintansa 
vuoksi. 

Vastuullinen Eurooppa, joka toimii paremmin sinun puolestasi 

Kannatamme päätöksentekoa paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 
EU-tasolla sen mukaan, mikä kulloinkin palvelee sinua parhaiten. Tuemme 
hankkeita, joissa arvioidaan ja neuvotellaan uudelleen toimivallan jakoa 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä yksinkertaistamis- ja 
läheisyysperiaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden unionin on perustuttava 
hajauttamiseen ja monimuotoisuuteen, ei raskaaseen byrokratiaan ja 
liialliseen sääntelyyn. 

Jatkamme työtämme EU:n toimielinten läpinäkyvyyden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi. Mielestämme Euroopan parlamentilla tulisi olla vain yksi 
istuntopaikka Brysselissä, ja uskomme, että Euroopan unionin 
demokraattisen luonteen vahvistamiseksi tarvitaan lisää työtä. Haluamme 
Euroopan parlamentin osallistuvan enemmän päätöksentekoon, joten sille 
tulee antaa oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, ja lisäksi haluamme 
parantaa neuvottelujen ja äänestysten läpinäkyvyyttä Eurooppa-
neuvostossa ja Euroopan unionin neuvostossa. Avoimempi, laillisempi ja 
demokraattisempi Euroopan unioni, joka on lähempänä omia kansalaisiaan, 
voi olla ainoastaan hyvä asia. 

Jokaisella eurolla on väliä: viisas investointi 

Meidän on varmistettava, että EU:n rahat käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti. Jokaista EU:n budjetista tulevaa euroa on kohdeltava 
huolellisesti ja vastuullisesti EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioiden 
hallinnossa. On tärkeää hallinnoida kaikkia EU:n varoja tehokkaammin ja 
läpinäkyvämmin, jotta voidaan varmistaa EU:n budjetin suuntautuvan 
kansalaisille tärkeisiin asioihin ja tuottavan Euroopalle lisäarvoa. Ennen 
kuin kysymme ”miten paljon”, me liberaalit haluamme tietää ”mitä varten” 
ja ”miten”.  

Meidän tulee edistää investointeja innovaatioihin ja tutkimukseen, 
teknologian muuttumiseen, turvallisuuteen, ympäristöön, 
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ilmastonmuutoksen torjuntaan ja nuorisotyöttömyyteen tärkeimpinä 
painopisteinä, joita EU:n budjetin tulee kuvastaa. EU:n budjetista ei tule 
tukea ohjelmia tai hankkeita, jotka ovat EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden 
vastaisia. Pyrimme muuttamaan EU:n varainkäytön systematiikkaa. Pitkälti 
EU:n tukiin perustuvien nykyisten varainkäyttötapojen lisäksi voidaan 
käyttää enemmän lainojen ja takuiden kaltaisia rahoitusvälineitä yksityisen 
pääoman käyttöön saamiseksi ja innovointiin kannustamiseksi, kun se 
yhdistetään selkeään taloudelliseen ja rakenteelliseen uudistukseen. 

Pitkän aikavälin vakauden varmistamiseksi meidän tulisi käyttää nämä 
hyvät ajat talousjärjestelmämme uudistamiseen ja sen valmisteluun tulevia 
haasteita varten. EU:n on jatkettava talous- ja rahaliiton (EMU) 
uudelleenrakentamista ja opittava sen aiemmista virheistä. Tässä 
prosessissa haluamme puhua sekä vakaudesta että solidaarisuudesta ja 
kiinnittää huomiota siihen, mikä on poliittisesti ja taloudellisesti mahdollista 
toteuttaa kansallisella tasolla. Tavoitteenamme on yhdistää jokaisen 
jäsenvaltion vastuu omasta politiikastaan rakenteeseen, joka voi edistää 
rahoitusvakautta ja talouskasvua.  

Ajamme entistä parempaa valvontamekanismia ja automaattisempia 
seuraamuksia vakaus- ja kasvusopimusta rikkoville maille. Toimimme sen 
puolesta, että euroalueella toteutetaan pikaisesti pankkiunioni pankkien 
omistajien ja velkojien vastuun vahvistamisen pohjalta sen sijaan, että 
kasvatettaisiin joko veronmaksajien tai kilpailijoiden vastuuta pankin 
kaatumisesta, ja lisäksi haluamme uudistaa Euroopan vakausmekanismin 
todelliseksi Euroopan valuuttarahastoksi tiukkojen ehtojen pohjalta, jotka 
varmistavat vastuullisuuden ja moraalikadon välttämisen periaatteen.  

Pyrimme maataloustukien merkittävään uudistamiseen ja 
uudelleenharkintaan, koska EU:n maatalouspolitiikan uudistaminen on 
tärkeä askel kohti kestävän kehityksen tavoitteita sekä läpinäkyvämpää ja 
tasa-arvoisempaa tukien maksamista. Haluamme epäbyrokraattisen, 
tehokkaan, läpinäkyvän ja nykyaikaisen maatalouspolitiikan, joka 
kannustaa innovointiin, yrittäjyyteen, sukupolvenvaihdoksiin ja kestävään 
maatalouteen. Sen avulla tulisi pystyä vastaamaan myös 
mikrobilääkeresistenssin ja elintarviketurvan kaltaisiin haasteisiin ja sekä 
edistämään vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisiä maatalousmenetelmiä. 
Emme halua maatalouspolitiikan uudelleenkansallistamista. 

Liian usein EU:n uudistamiskeskustelua ovat haitanneet myytit ja 
virheellinen tieto. Meillä on yhteinen velvollisuus käydä rehellistä 
keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ja edistää EU:n politiikan ja 
yhteistyön myönteisiä vaikutuksia unionin kansalaisten elämään. 

Liberaalimpaa Eurooppaa rakentamassa 

Tällaisen liberaalin Euroopan rakentamiseksi ALDE-puolue ja sen 
jäsenpuolueet tarvitsevat äänesi, jotta liberaalit ovat entistä vahvempia 
seuraavat viisi vuotta Euroopan parlamentissa. 

Meillä on muutosvoimaa. Tartutaan siihen. Unelmoidaan. Unelmamme on 
uudistaa Euroopan unionia perusteellisesti.  
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Haluamme Euroopan, joka on rikas monimuotoisuudessaan ja yhtenäinen 
puolustaessaan kansalaistensa perusoikeuksia ja -vapauksia. 

Haluamme Euroopan, joka on vapaa, oikeudenmukainen, dynaaminen ja 
avoin. 

Haluamme Euroopan, joka suojelee oikeusvaltioperiaatetta. 

Haluamme Euroopan, joka uudistaa lupauksensa vahvasta 
yhteiskuntasopimuksesta talouden kilpailukyvyn puolesta. 

Haluamme Euroopan, joka suhtautuu avoimesti teknologiseen ja 
digitaaliseen kehitykseen, innovaatioihin ja maailman suurimman 
tutkimusohjelman tuloksiin. 

Haluamme Euroopan, joka suojelee kansalaisiaan ilmastonmuutoksen, 
terrorismin, kybersodankäynnin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisilta 
uhilta. 

Haluamme Euroopan, joka suojelee yrittäjyyttä ja yrityksiä. 

Haluamme Euroopan, jossa on avoimia markkinoita ja vapaata kauppaa. 

Haluamme Euroopan, joka hakee taloudellisia innovaatioita johtaakseen 
kilpailuun perustuvassa maailmassa. 

Haluamme Euroopan, jossa on mahdollista menestyä. 

Liberaalimman Euroopan. 


