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Hyväksytty – Euroopan vihreän puolueen painopisteet vuodelle 2019: Minkä 
puolesta Euroopan vihreät kamppailevat  
Oikolukuun 
 
Arvoisat äänestäjät, 
nyt on aika kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Nyt on aika suojella demokratiaa. Nyt on 
aika nousta vastustamaan vihaa ja rasismia. Nyt on aika puolustaa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta. Nyt on aika muuttaa Eurooppaa, jotta sen kansalaisten unelmat voivat 
toteutua. 
 
Vihreän Eurooppa-visiomme mukaan maanosastamme tulee johtava talouden vihertymisen 
alalla, mikä auttaa luomaan hyviä uusia työpaikkoja. Visiomme tavoittelee sosiaalista ja 
sukupolvien välistä tasa-arvoa ja kattavaa demokratiaa. Se suojelee ja voimaannuttaa 
kansalaisia. Se varjelee monimuotoisuutta ja pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta. Se edistää 
kansainvälistä rauhaa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme sen velkaa lapsillemme ja 
koko maailmalle. 
 
Haluamme uudistaa Euroopan lupauksen. Tuemme Eurooppa-projektia. Ponnistelemme 
vastustaaksemme ja eristääksemme sellaiset tahot, jotka yrittävät kääntää perustellun 
kritiikin puutteista ja virheistä Eurooppa-vastaiseksi äärimmäisyystoiminnaksi ja 
muukalaisvihaksi. Sanomme ei nationalistiselle Euroopalle. Pidämme Euroopan 
yhdentymistä merkittävänä historiallisena saavutuksena. Se hyödyttää eurooppalaisia 
monilla tavoilla. Emme kuitenkaan aio levätä menneisyyden laakereilla. Eurooppa on 
yhteinen kotimme, sitoumuksemme ja vastuumme. 
 
Euroopan yhtenäisyyttä täytyy kehittää sukupolvelta toiselle. Omana aikanamme on yhä 
tärkeämpää työskennellä yhdessä yhteisten arvojemme ja etujemme puolesta maailmassa. 
Selvitäksemme suurista haasteista meidän on hyväksyttävä Euroopan suvereniteetti, sillä 
yksittäiset valtiot eivät ole tarpeeksi voimakkaita. Kohdatkaamme haasteet ja 
hyödyntäkäämme mahdollisuuksia yhdessä eurooppalaisina. Euroopan täytyy puolustaa 
monenvälisyyttä, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja rauhanomaista konfliktien ratkaisua. 
 
Demokratiaa on vahvistettava, jotta Eurooppa onnistuu vastaamaan kansalaistensa 
tarpeisiin. EU:n toimielinjärjestelmää on kehitettävä edelleen täydelliseksi monitasoiseksi 
demokratiaksi, jossa vaaleilla valitut ja poliittista vastuuta kantavat edustajat tekevät kaikki 
poliittiset päätökset avoimesti. Tämän järjestelmän on tarjottava kansalaisille tilaisuus 
osallistua aktiivisesti, jotta voidaan luoda muutosvoima kehittämään Eurooppaa yhä 
paremmaksi. Näin ollen lobbauksesta on tehtävä sitovilla säännöillä avointa. Kaiken tämän 
vuoksi me tuemme liikkeitä, jotka edistävät solidaarisuutta, ympäristö- ja ilmastovastuuta, 
oikeusvaltiota, feminismiä, oikeudenmukaisuutta ja vapautta. Nämä ovat Vihreiden 
ydinarvoja, joita edistämme tavoitellessamme yleistä demokratiaa. Talous- ja rahaliittoa on 
uudistettava, jotta voimme taata, että kehitys jakautuu tasapuolisesti eikä ketään jätetä 
heitteille. 
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Vetoamme kaikkiin Euroopan kansalaisiin, jotta he käyttävät äänioikeuttaan. Eurovaalit ovat 
harvoin olleet yhtä tärkeitä kuin nyt. Kansalaisten ja sinun omasta valinnastasi riippuu, 
jatkammeko yhdessä eteenpäin vai hajoaako Eurooppa. Tässä vihreiden kaksitoista 
painopistettä Euroopan muuttamiseksi: 
 
Torjumme ilmastonmuutosta siirtymällä pois hiilestä, edistämällä energiatehokkuutta ja 
siirtymällä 100-prosenttisen uusiutuvaan energiaan 
 
Ilmastonmuutos on aikamme tärkein haaste. Jos ilmastonmuutosta ei saada hallintaan, 
ihmiskunta voi aiheuttaa merkittävää hävitystä ja muuttaa monia maapallon alueita 
käytännössä asumiskelvottomiksi. Vastaus ilmastokriisiin on kuitenkin olemassa: Se alkaa 
aurinko- ja tuulivoimalla ja muilla uusiutuvilla energiamuodoilla. Meidän on siirryttävä 100-
prosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin, energian käyttömme on oltava tehokasta, 
meidän on siirryttävä pois fossiilisista polttoaineista ja ydinenergiasta sekä luotava 
muutoksen kohteena oleville alueille kestäviä työpaikkoja. Voidaksemme vähentää päästöjä 
riittävän paljon ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi 1,5 °C:een ponnistelemme 
edistääksemme reilua siirtymää kohti nollapäästötaloutta. Ponnistelujemme tueksi 
tarvitsemme EU:n hiilibudjettia ja hiilen vahvaa lattiahintaa. Ajamme hiilen käytön alasajoa 
vuoteen 2030 mennessä ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista pian sen 
jälkeen. Fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian tuet täytyy lopettaa nyt. Euroopan tulee 
vetää yksityiset ja julkiset varat pois fossiilisista investoinneista. 
 
Investoimme oikeudenmukaiseen vihreään talouteen, tutkimukseen ja innovaatioihin 
 
Euroopalla on mahdollisuus nousta globaaliksi johtajaksi reilussa siirtymässä hiilineutraaliin 
kierrätystalouteen satsaamalla kestäviin investointeihin (vihreä New Deal), luopumalla 
talouskurilinjasta ja varmistamalla taloudellinen kehitys, joka hyödyttää kaikkia. Tämä 
kehitys lupaa työtä kaikille kunnollisissa työpaikoissa, kestävyyttä, sosiaalista osallisuutta, 
parempaa kriisinsietokykyä ja vakautta. Haluamme saavuttaa tämän yhteistyössä talouden 
toimijoiden, työntekijöiden, ammattiliittojen ja yritysten kanssa edistääksemme taloudellista 
turvallisuutta. Peräänkuulutamme tehokasta ja riippumatonta EU-viranomaista 
digitaalisektorin ja suurten konsernien markkivallan rajoittamista varten. Eurooppa kaipaa 
yhteistä kestävää teollisuuspolitiikkaa. Peräänkuulutamme tuotannon ja rahoituksen 
vihertämistä, mutta vastustamme viherpesua. Asianmukaisen infrastruktuurin kehittämisen 
tulee olla korkealla etusijalla, painopisteen tulee olla tutkimuksessa ja ekologisissa 
innovaatioissa. Digitaaliteknologian ja puhtaan teknologian kehittämisen on kuljettava käsi 
kädessä yhteiskunnan tarpeiden ja kansainvälisen yhteisön kestävän kehityksen tavoitteiden 
ohjauksessa. Teollisuuden säätelyn (tai sen purkamisen) ja kauppasopimusten ei saa antaa 
tehdä tyhjäksi tai estää ekologista ja sosiaalista edistystä. 
 
Takaamme kohtuullisen vähimmäistoimeentulon jäsenmaissa 
 
Euroopan tulee muuttua todelliseksi sosiaaliseksi unioniksi, joka voimaannuttaa 
työntekijöitä, kamppailee köyhyyttä vastaan ja vähentää eriarvoisuutta. 
Oikeudenmukaisuuden ja kaikkien kansalaisten osallisuuden yhteiskunnallinen lupaus on 
uudistettava. Se ei saa kaatua talouskuripolitiikan tai suuryhtiöiden ahneuden takia. 
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Kamppailemme sosiaalista dumppausta vastaan. Kohtuullinen palkka, 
ammattiyhdistysoikeudet ja kunnolliset työolosuhteet on turvattava. Eurooppalaisen 
puitelainsäädännön tulee varmistaa Euroopan uuden parlamentin hyväksymän 
vähimmäistoimeentulodirektiivin avulla, että jäsenvaltiot takaavat kansalaisilleen 
kohtuulliset vähimmäistoimeentulon noudattaen kansallista sosiaaliturvajärjestelmää. 
Vihreät kamppailevat myös reilun palkallisen sairasloman ja vanhempainvapaan puolesta 
kaikissa maissa. Sosiaaliset oikeudet täytyy taata lainsäädännöllä. Edistämme kansallisella 
tasolla kokeiluja perustulosta ja työajan lyhentämisestä. 
 
Tuemme oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamista, lisäämme avoimuutta ja 
kamppailemme korruptiota vastaan 
 
Oikeusvaltio on vaarassa sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Euroopan sielussa on 
kyse taistelusta autoritaarisia suuntauksia vastaan. EU-instituutioiden ja jäsenvaltioiden 
täytyy olla tässä kamppailussa yhteisessä rintamassa. EU:ssa tarvitaan sitovia ja kattavia 
mekanismeja, joiden avulla voimme valvoa säännöllisesti demokratian tilaa, opposition 
äänen kuulumista, oikeusvaltioperiaatetta, lehdistönvapautta ja perusoikeuksia kaikissa EU-
maissa. EU tarvitsee myös järjestelmää poliittista vuoropuhelua varten, sekä nopeaa 
puuttumista ja tukea riippumattoman median vapauden varmistamista varten sekä 
tarvittaessa myös sanktioita. EU-instituutioiden avoimuus on kansalaisten kannalta 
välttämätöntä. Ministerineuvoston avoimuuden puute asettaa demokraattisen vastuun 
kyseenalaiseksi ja antaa perusteita syytellä asioista tekopyhästi ”Brysseliä”. EU:n täytyy 
tukea vähemmistöryhmiä luotettavasti kaikenlaista syrjintää vastaan. EU:n tulee tukea 
aktivisteja, toimittajia ja ilmiantajia, jotka paljastavat salassa pidettyjä asioita yleisen edun 
nimessä. Euroopan varoja ei saa käyttää rikkomaan Euroopan sääntöjä. Lakia rikkoville 
kansallisille hallituksille ei pidä antaa määräysvaltaa EU:n varoista, vaan varsinaisia 
hyödynsaajia on suojeltava. Korruptiota vastaan on taisteltava määrätietoisesti. 
 
Puolustamme turvapaikkaoikeutta ja pyrimme luomaan maahanmuutolle laillisia ja 
turvallisia kanavia 
 
Turvapaikanhakijoiden turvatakuut ovat olemassa Euroopan synkän historian antamien 
opetusten vuoksi. Turvapaikkaoikeudesta ei voi tinkiä. Haluamme turvapaikkapolitiikkaa, 
joka perustuu solidaarisuudelle, humanismille ja hallitulle prosessille, johon kuuluu 
vastuunjako jäsenmaiden kesken ja Euroopan meripelastusjärjestelmän ottaminen 
uudelleen käyttöön. Euroopan on luotava yhteiset standardit ja säännöt työvoiman 
liikkuvuudelle ja maahanmuutolle. Haluamme, että Euroopan unioni tukee valtioita ja kuntia, 
jotka kotouttavat pakolaisia tai maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien avustamista ei saa 
koskaan kriminalisoida. Turvapaikkaa hakeva henkilö ei kuulu vankilaan. 
 
Haluamme tehdä junista todellisen vaihtoehdon lentokoneille Euroopassa 
 
Eräs vihreä perustavoite on muuttaa liikennesektoria kaikkialla Euroopassa niin, että 
pääsemme eroon riippuvuudestamme saastuttavista autoista mahdollisimman pian, 
pysäytämme lentoliikenteen päästöjen kasvun ja investoimme runsaasti alueellisiin ja rajat 
ylittäviin raideverkostoihin. Liikenteen hiilidioksidipäästöt kasvavat edelleen, erityisesti 
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autojen ja lentokoneiden takia. Eri maiden ja alueiden kytkeminen toisiinsa nopeilla 
junayhteyksillä, yöjunilla ja lähiliikennejunilla tarjoaa myönteisen vaihtoehdon. Jotta raide- ja 
lentoliikenteen kilpailuehtoja voitaisiin tasata, lentoja on verotettava tasapuolisesti. 
 
Suojelemme kansalaisten terveyttä ehkäisemällä ilman ja veden saastumista sekä 
muovijätteitä 
 
Määrätietoinen ympäristötoiminta voi parantaa miljoonien ihmisten elämää. 
Hengittämämme ilman ja juomamme veden suojelemiseksi saasteita on vähennettävä 
nopeasti. Tuhannet henkilöt kuolevat pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden takia. 
Ympäristön pilaantuminen ja epäterveet elintavat ovat kasvattaneet sairauksien määrää 
merkittävästi. Kemikaalit, hormonit, nitraatit ja mikromuovi ravintoketjussamme aiheuttavat 
runsaasti terveysongelmia. EU:n täytyy puuttua ongelman ytimeen ja käynnistää 
asianmukaisia hankkeita. Kierrätyskelvottomia muoveja tulee verottaa tai kieltää, niille 
kehittää kestäviä vaihtoehtoja ja kierrätystavoitteita korottaa. Arvokkaan luontomme 
suojelemiseksi haluamme laajentaa luonnonsuojelualueita merkittävästi, jotta ne kattavat 
keskeiset ekosysteemit. EU tarvitsee uutta ympäristöohjelmaa. EU ei saa rahoittaa 
ympäristön tai monimuotoisuuden tuhoamista. Merien suojelualueiden tulee kattaa 20 % 
merialueista. 
 
Tuemme hyvän paikallisen ruoan tuottamista ilman geenimuuntelua , torjunta-aineita ja 
eläinten kärsimystä 
 
Eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla tuetaan jatkossa vain terveellisen ruoan 
tuottamista Euroopan kansalaisille sen sijaan, että niillä tuetaan teollista maataloutta, joka 
tuhoaa maaperän, pahentaa monimuotoisuuskriisejä ja monopolisoi ruoan tuotannon. 
Vaarallisimmat torjunta-aineet on kiellettävä mahdollisimman pian. Vastustamme sitä, että 
Europan maatalouden tuotteita dumpataan maailmanmarkkinoille, mikä tuhoaa paikallisen 
ruoan tuotannon monissa kehittyvissä maissa. Se, kuinka paljon maanviljelijät hyötyvät 
Euroopan maatalouspolitiikasta, tulisi riippuu siitä, kuinka paljon he suojelevat ilmastoa ja 
vettä, investoivat eläinten hyvinvointiin, suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja 
pidättäytyvät käyttämästä geenimuunneltuja eliöitä. Haluamme taata maanviljelijöille 
kohtuulliset tuottajahinnat elinvoimaisilla maaseutualueilla sen sijaan, että tarjoaisimme 
valtavia tuloja muutamalle ylikansalliselle yhtiölle. Vihreät tukevat maatalouseläinten 
hyvinvointia massatuotannon kärsimysten ja pitkien karjankuljetusmatkojen kidutuksen 
sijaan. 
 
Haluamme taata nuorille vapaan pääsyn korkeatasoiseen koulutukseen, kunnollisen 
korvauksen harjoittelusta ja hyviä työpaikkoja 
 
Nuoret rakentavat Euroopan tulevaisuutta. Meidän on tarjottava heille siihen parhaat 
mahdolliset olosuhteet ja taattava nuorten oikeus itsenäistyä. Tästä syystä nuorilla on oltava 
pääsy kohtuuhintaiseen korkea-asteen koulutuksen, hyviin harjoittelupaikkoihin ja 
tasapuolinen pääsy hyvin palkattuun työhön. Nuorten sosiaaliturva on taattava 
vähimmäistoimeentulon ja perustulokokeilujen avulla. EU:n tulee kannustaa jäsenvaltioita 
sijoittamaan enemmän koulutukseen. Euroopan tulee investoida runsaasti elinikäiseen 
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oppimiseen ja uudelleenkoulutukseen. EU:n rahoittamat vaihto-ohjelmat, kuten Erasmus-
vaihto, tulee kymmenkertaistaa. Jokaisella nuorella on oltava tilaisuus osallistua vaihto-
ohjelmaan taloudellisesta taustasta tai koulutusalasta riippumatta. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen riittävä rahoitus antaisi nuorille tilaisuuden kehittää omia 
vapaaehtoisprojektejaan. Vastustamme sellaista työmarkkinoiden säätelyä, joka vaikeuttaa 
nuorten pääsyä työmarkkinoille. Eurooppalainen kulttuuripassi rikastuttaisi varmasti 
Erasmus-ohjelmaa. 
 
Kamppailemme oikeudenmukaisen verotuksen puolesta nyt 
 
Kaikkien täytyy maksaa tasapuolinen osuus veroja, sillä yhtiöiden verosuunnittelu ja 
veronkierto heikentävät demokratiaa. Yhteiskuntamme ovat jakaantumassa yhä selvemmin. 
Epäreilu verotus pahentaa eriarvoisuutta. Paheneva eriarvoisuus, rajoittamaton lobbaus ja 
korruptio vaarantavat demokratiamme. Vihreät kehittävät verotusjärjestelmiä, jotka eivät 
suosi suuria monikansallisia yhtiöitä ja varakkaita yksityishenkilöitä. Olemme kamppailleet 
ankarasti Euroopan parlamentissa oikeudenmukaisen verotuksen puolesta. Jatkamme 
taistelua veroparatiiseja, verosuunnittelua, veronkiertoa ja rahanpesua vastaan. Emme voi 
hyväksyä sitä, että jotkin monikansalliset yhtiöt ja isot Internet-alustat eivät maksa juuri 
lainkaan veroja. Tästä syystä haluamme ottaa digitaaliveron käyttöön Euroopassa. Vihreät 
vastustavat epäreilua verokilpailua jäsenmaiden välillä, sillä se vaikeuttaa julkisten 
budjettien tekoa kaikkialla. 
 
Kamppailemme feministisen Euroopan puolesta, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
vastaan ja samojen oikeuksien turvaamiseksi kaikille 
 
Sukupuolten välinen tasa-arvo on vihreiden politiikan ytimessä. Haluamme, että 
aborttioikeus lisätään Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Haluamme taata ilmaisen ja 
helposti saatavilla olevan, korkealaatuisen ja turvallisen seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon ja -palvelut mukaan lukien abortit1. Euroopan tulee kamppailla 
sukupuoleen perustuvaa välivaltaa vastaan Euroopan unionin naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja perheväkivallan ehkäisyä koskevissa menettelytavoissa esitetyllä tavalla. Kaikkien 
Euroopan maiden on toteutettava Istanbulin sopimus prioriteettina. Haluamme taata saman 
palkan samasta työstä ja tasa-arvoisemman sukupuolijakauman valtarakenteissa. 
Haluamme, että kaikki toimet ja palvelut tunnustavat eurooppalaisten todellisen 
monimuotoisuuden sekä torjuvat ja ehkäisevät kaikenlaista syrjintää ja väkivaltaa, mukaan 
lukien HLBT*-ihmisiä kohtaan. 
 
Haluamme lopettaa aseviennin diktatuureihin ja sotaa käyville osapuolille sekä edistää 
kehitystä 
 
EU on edelleen rauhanprojekti. Rauhan turvaamiseksi Eurooppa tarvitsee yhteistä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa yhdistämällä ja jakamalla resursseja sekä 
koordinoimalla EU-maiden ponnisteluja Euroopan tasolla. Eurooppa ei saa tavoitella voittoa 
piittaamattomasta aseiden ja valvontateknologian viennistä diktaattoreille ja sotaa käyville 

                                                             
1 Alternattiva Demokratika, Malta, kirjaa vastalauseensa kaikkiin aborttiviittauksiin. 
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osapuolille. Viennille on asetettava tiukkoja rajoituksia. Vakautta ja kehitystä ei voi taata vain 
sotilaallisilla keinoilla. Euroopan tulee lisätä kehitysyhteistyövaroja, jotta vähintään 0,7 
prosentin osuus bruttokansantuotteesta voidaan saavuttaa, ja lisätä eikä vähentää 
rahoitusta konfliktien ehkäisyyn, ratkaisemiseen ja välittämiseen siviilivoimin. Kun 
ihmisoikeudet ja ympäristö ovat vakavasti uhattuja, Euroopan on pystyttävä puolustamaan 
arvojaan käyttäen apuna kaikkia ulkopoliittisia instrumenttejaan. Kattava käsitys ihmisten 
turvallisuudesta voi menestyä vain monenvälisessä ympäristössä, jossa vallitsee 
kansainvälinen oikeus, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien suojelu. 
 
Arvoisat äänestäjät, 
 
tulevat vaalit ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Haluamme ylittää 
vallitsevan tilan ja avata uuden vaiheen eurooppalaisessa projektissamme. Maailma 
ympärillämme ei seisahda eikä meillä eurooppalaisilla ole varaa haaskata aikaa. 
Ryhtykäämme Euroopan muutosvoimaksi! Yhdistäkäämme radikaali analyysi visionaarisiin 
tavoitteisiin ja pragmaattiseen menettelyyn. 
 
Euroopan vihreät lupaavat edistää tässä esittelemiämme painopisteitä. Kutsumme kaikkia 
Euroopan kansalaisia tukemaan meitä näissä kamppailuissa. Valitsemalla lisää vihreitä 
europarlamentaarikkoja yhä useammista maista voimme edistää näitä hankkeita. Näiden 
painopisteiden toteuttamiseksi pyrimme rakentamaan edistyksellisiä liittoja ja enemmistöjä 
seuraavassa Euroopan uudessa parlamentissa. Vihreät lupaavat tukea Euroopan komission 
puheenjohtajaksi eurovaalien kärkiehdokasta, joka on halukas jakamaan nämä tavoitteet 
kanssamme. Rakentakaamme parempi Eurooppa.  
 
 
 
 
Jos englannin- ja suomenkielisten versioiden välillä on eroja, englanninkielinen versio pätee 
 


