
Hur blir det ”vuxna” EU? 
De ungas syn på EU:s framtid 

Statsrådets kanslis publikationsserie     3/2013





Hur blir det ”vuxna” EU? 
De ungas syn på EU:s framtid  

Statsrådets kanslis publikationsserie     3/2013





Utgivare
STATSRÅDETS KANSLI

PRESENTATIONSBLAD
13.4.2013

Typ av publikation
Publikation

Uppdragsgivare
Statsrådets kansli

Publikationens namn 
Hur blir det ”vuxna” EU? De ungas syn på EU:s framtid 

Referat
Ställningstagandet ”Hur blir det ”vuxna” EU? De ungas syn på EU:s framtid” beskriver den idealiska situationen inom 

Europeiska unionen om 20 år. Ställningstagandet består av tre huvudteman: Finlands roll inom EU och EU:s globala roll, 
strukturer och institutioner samt den europeiska identiteten och de ungas delaktighet. Dessa teman behandlas genom tio 
visioner.

Av ställningstagandet framgår att det finns mycket att utveckla inom Europeiska unionen, men samtidigt upplevs 
unionen även utgöra en lösning på många problem. EU bör utvecklas i en mer demokratisk och social riktning samtidigt 
som integrationen fördjupas och utvidgas. Finland har mycket att ge det europeiska samarbetet. Unionsmedborgarskapet 
grundar sig på gemensamma värderingar, kultur och mänskligt umgänge.

Enligt ställningstagandet är det nödvändigt att det råder rättvisa mellan generationerna inom Europeiska unionen för 
att de unga ska känna delaktighet. Med hjälp av utbildning som är tillgänglig för alla skapar man tilltro till framtiden och 
stärker spetskompetensen. På det ekonomiska området krävs en mer enhetlig praxis och att den Europeiska centralbanken 
får en mer framträdande roll. När det gäller miljöfrågor målar man upp en vision om Europeiska unionen som en före-
gångare som bär sitt globala ansvar även inom andra politikområden.

Den grupp av unga som utarbetat visionen om EU:s framtid; uppdrag
Målsättning:
Målsättningen är att gruppen ska teckna ned de ungas ställningstagande om hur den nuvarande Europeiska unionen 
borde utvecklas för att bevara och stärka sin ställning som en fungerande och livskraftig samarbetsform mellan de euro-
peiska länderna. Målsättningen för gruppen är att ge uttryck för finländska ungdomars åsikter om EU-politikens innehåll 
och prioriteringar.

Tidsram och verksamhet:

Gruppen inledde sin verksamhet den 13 februari 2013 och verksamheten pågår högst till den 30 april 2013, så att ställ-
ningstagandet offentliggörs innan regeringens EU-redogörelse blir klar. Gruppen består av 26 personer och väljer bland 
sig ett presidium bestående av tre personer.

Enligt en preliminär tidtabell ska arbetsgruppen överlämna sin rapport till Europa- och utrikeshandelsminister Alexander 
Stubb den 19 april 2013.

Gruppen beslutar själv om sina verksamhetsformer, men målsättningen är att huvudsakligen använda virtuella arbetsme-
toder utöver det första mötet och mötet då slutrapporten överlämnas. 

Viktiga frågor:
I bakgrunden finns en oro för det framtida europeiska samarbetet och en vilja att få finländska ungdomar att delta i dis-
kussionen om Finlands roll i EU. Det europeiska samarbetets värde och betydelse är inte någon självklarhet och därför är 
det också viktigt att höra ungdomarnas åsikter och tankar om det europeiska samarbetets framtid.
– Europeiska unionen har gått igenom stora förändringar till följd av unionens utvidgning, Lissabonfördragets ikraftträ-
dande, den ekonomiska krisen och åtgärder som anknyter till detta. Hurdan är EU:s framtid i fråga om dess olika uppgifter 
och politikområden? Vilka dimensioner borde EU främst påverka till förmån för sina medborgare?
– Det europeiska samarbetet har varit starkt fokuserat på ekonomiskt samarbete, som i tiden inleddes för att förhindra 
krig. Senare har EU:s inre marknad vuxit till den mest betydande och största i världen. Ett av de mest synliga resultaten av 
det ekonomiska samarbetet är den gemensamma valutan, euron. Hur borde den Ekonomiska och monetära unionen (EMU) 
utvecklas på kort, medellång och i synnerhet lång sikt efter det att bankunionen införts?
– Finlands roll inom EU har utgjort ett viktigt samtalsämne under hela den tid Finland har varit medlem i EU. Hurdan politik 
borde Finland bedriva i vår gemensamma union? Hurdant förhållande har beslutsfattarna på nationell nivå och på EU-nivå 
till sina medborgare och hur skulle det kunna utvecklas och bli ännu bättre?
– En europeisk identitet - finns den? Kan den nationella identiteten ersättas med en europeisk och utesluter dessa två 
varandra? Vad borde man i Europa göra till förmån för saken?
– Globaliseringsutvecklingen fortsätter och Europa integreras. Vilken betydelse har EU för de unga? Hur kan man främja 
de ungas delaktighet? Hur når man de unga och hur kan man garantera att även kommande generationer intresserar sig 
för europeiskt samarbete?
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FÖRORD

Hur blir det vuxna EU? 

#grownupEU #detvuxnaEU

I början av detta år uppnådde Finland myndig ålder som medlem i Europeiska unionen. Då det 
nu gått 18 år sedan folkomröstningen om Finlands anslutning till EU, kan dagens unga med 
fog kallas E-generationen. Vi är européer på ett helt annat sätt än våra föräldrar eller far- och 
morföräldrar. Vi lever i den europeiska kulturen, vi reser, studerar, arbetar och förälskar oss i 
Europa. Vi är engagerade i det europeiska samhället och den europeiska politiken. Vi vill ut-
veckla Europa.

Den här framtidsvisionen beskriver vad vi, 26 europeiska ungdomar, önskar oss av det vuxna 
EU. Vårt arbete är i många avseenden endast halvfärdigt, men vi ville inte låta politiska rea-
liteter och dystra ekonomiska nyheter inverka alltför mycket på våra synpunkter. Europeiska 
unionen kan ses som en dröm och inte som en färdig plan, och det finns lika många åsikter om 
unionens framtid som det finns människor. De visioner som vi framlägger nedan är våra dröm-
mar och de kan, eller egentligen behöver, diskuteras.

Vår arbetsgrupp vill tacka Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb (@alexstubb) 
och statsrådet (@valtioneuvosto) för att arbetsgruppen har sammankallats och i synnerhet 
riksdagsassistent Miika Tomi (@MiikaTomi) för att ha möjliggjort arbetsgruppens arbete.

För att visionen om framtidens Europa ska bli verklighet kommer det sannolikt att krävas an-
strängningar från Finlands sida åtminstone till dess att vårt medlemskap har uppnått medelål-
dern. Vi har startat diskussionen och vill att också du ska delta i den. Oberoende av hur EU ser 
ut i vuxen ålder är unionen redan nu en viktig del av vårt liv.

Helsingfors 19.4.2013

På arbetsgruppens vägnar,

Milla Ovaska, Matti Niemi och Robert Torvelainen
presidium

De #- och @-tecken som du ser i texten hänvisar till Twitter.
Arbetsgruppens arbete kan kommenteras med hashtaggen  

#mikaEUstaisona, #detvuxnaEU eller #grownupEU.
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EU måste demokratiseras  

#lisäävaltaakansalle #mermaktåtfolket

EU:s utveckling kräver medborgarnas godkännande som endast kan fås genom demokratiska 
reformer. I framtiden ska EU vara närmare medborgarna, som intresserar sig för och är insatta 
i EU-frågor. EU ska genuint styras av unionsmedborgarna.

EU:s strukturer har förnyats. Parlamentet är det centrala lagstiftningsorganet och det nuva-
rande Europaparlamentet fungerar som dess underhus. Överhuset består av medlemsstater-
nas representanter som utses genom direkta folkval. Kommissionen fungerar som regering och 
den utses enligt parlamentets politiska styrkeförhållanden.

Både parlamentet och regeringen har rätt att väcka lagmotioner. Regeringen måste ha parla-
mentets förtroende. Vid parlamentsval förekommer utöver nationella kandidatlistor också ge-
mensamma kandidatlistor som täcker hela unionen. Kandidaterna på de gemensamma listorna 
representerar partier som omfattar hela EU, inte nationella partier.

I unionen används medborgarinitiativ och folkomröstningar som gör det möjligt för medbor-
garna att delta direkt i politiken. Direkta folkomröstningar för hela EU om grundfördragsänd-
ringar samt medborgarinitiativ fungerar som diskussionsöppnare. Det här ökar demokratin 
inom EU och skapar ett gemensamt europeiskt rum. EU:s legitimitet skapas inte bara genom 
information utan så att medborgarna upplever unionen som sin egen angelägenhet som de vill 
och kan påverka.

Fördjupad och breddad integration   

#lisääjäsenmaita #talouden tulevaisuus #flermedlemsländer 
#ekonomins framtid

EU håller fast vid de europeiska värderingarna demokrati och mänskliga rättigheter, och EU 
utvecklas i riktning mot en förbundsstat. I framtiden kommer besluten inom EU att fattas på 
den nivå där de bäst passar in. Turkiet och länderna på Balkan kommer med i unionen. Europa 
har en gemensam ekonomi som måste skötas gemensamt.

Besluten inom EU fattas på den nivå där de bäst passar in. Detta betyder att övernationella 
problem, exempelvis miljöproblem, kan skötas på den övernationella nivån, medan detaljfrågor 
beslutas om nära medborgarna. Lokalt beslutsfattande värdesätts, men vid beslut om stora 
riktlinjer och målsättningar inser man fördelarna med övernationellt beslutsfattande. Att beslut 
fattas på EU-nivå är inte längre någonting man är misstänksam mot. 

Utvidgningen är fortfarande en grundsten för unionens verksamhet. Utvidgningen främjar och 
stöder unionens grundidé, dvs. att garantera och bevara freden och öppnar möjligheter för 
miljoner nya medborgare. Stater som vill bli medlemmar ska uppfylla alla kriterier och avtals-
villkor innan de kan antas. Särskild uppmärksamhet ska ges åt människorättssituationen och 
hur demokratin har förverkligats i ansökarländerna.
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Frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati har aktualiserats i synnerhet när det gäl-
ler Turkiet, vars förhandlingar om medlemskap har dragit ut på tiden. EU stöder aktivt ut-
vecklingen på människorätts- och demokratifronten i Turkiet, för att landet ska bli en del av 
Europeiska unionen.

Den europeiska ekonomin ska byggas på en hållbar grund, dvs. den ska bygga på en sund 
offentlig och privat ekonomi, på tillväxtfrämjande strukturreformer och på en fungerande 
inre marknad. En gemensam och ansvarsfull europeisk ekonomi innebär en fördjupning av 
Ekonomiska och monetära unionen. Därför har nya unioner inrättats, dvs. en bankunion, en 
skatteunion och en politisk union. Samtidigt har de demokratiska strukturerna förstärkts. 
Fördelningen av risker och ansvar förutsätter att det inrättas en mera övergripande och effek-
tiv gemensam tillsyn. På så sätt säkerställs det att Ekonomiska och monetära unionen bygger 
på en hållbar rättslig och rättvis grund.

Europeiska centralbanken (ECB) spelar en central roll när det gäller det europeiska finanssys-
temets stabilitet. ECB ska i framtiden hålla inflationen på en rimlig nivå och dessutom värna 
om sysselsättningen. ECB ska verka som medlemsländernas kreditgivare i sista hand och på 
så sätt sörja för deras likviditet. Euroområdets offentliga och enskilda skuldbörda ska minskas 
på ett hållbart sätt. ECB ska utöver finanssystemet också stödja en hållbar konsumtion i med-
lemsländerna. Obalansen i den europeiska ekonomin korrigeras så att man opartiskt beaktar 
underskott och överskott i medlemsstaternas bytesbalans och vid behov också kan straffa 
medlemsländer som inte håller sig inom givna ramar.

Beskattningen kan samordnas i den utsträckning som det är rimligt och de enskilda med-
lemsländernas intressen respekteras, samt om det är till fördel för varje medlemsstat. Genom 
samordning av t.ex. företagsbeskattningen är det möjligt att ur ekonomisk synvinkel förebygga 
skadlig skattekonkurrens mellan länderna. EU strävar efter att avveckla skatteparadis såväl 
inom EU som globalt. I EU införs en finansmarknadsskatt som förhindrar spekulation och tillför 
staterna medel för gemensamt bruk.

I framtiden kommer de europeiska länderna att utvecklas i olika takt. Medlemsstater som vill 
och har resurser för ett intensivare och djupare samarbete kan gå in för det, inom de gränser 
som grundfördraget tillåter. Länder som inte deltar i ett djupare samarbete kan utvecklas i sin 
egen takt. Om EU-länder utvecklas i olika takt måste man ändå beakta samtliga medlemslän-
ders intressen och undvika att det uppkommer elitgrupper.

EU tar hand om sina medborgare 
 
#yhteisvastuuihmisistä #NordicModel #EqualOpportunity 
#Nordiskmodell #gemensamtansvar

I Europa finns ett gemensamt ansvar för medborgarna. Inom EU genomförs en samhällsgaranti 
som garanterar varje medborgare tillräcklig utkomst, boende, samt möjlighet till arbete och 
utbildning. Medborgarnas välbefinnande är en förutsättning för samhällsfred. Ekonomisk till-
växt ska inte vara ett självklart mål, utan det samhälleliga välbefinnandet mäts med alternativa 
indikatorer. Det gemensamma ansvaret finns uttryckligen till för människorna, inte ekonomin. 
Europa är möjligheternas världsdel.
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I framtidens EU använder man indikatorer för hållbar utveckling, miljöns och medborgarnas 
välbefinnande, utbildning, hälsa och sysselsättning samt lyckoaspekter, i stället för att använda 
BNP som måttstock på välbefinnande.

Finland arbetar tillsammans med de övriga nordiska länderna för en nordisk välfärdsmodell 
inom EU. Den djupare integrationen förutsätter intensifiering också av det sociala samarbetet. 
Den nordiska modellen, som är baserad på sysselsättning och en stark offentlig sektor, utgör en 
god grund för samarbetet. De stora skillnaderna mellan EU-ländernas sociala trygghetssystem 
måste utjämnas genom övergång till ett gemensamt dimensionerat socialt trygghetssystem.

Den finländska ungdomsgarantimodellen har visat sig vara nödvändig och den har utvecklats 
till en samhällsgaranti för alla åldersgrupper. Arbetet mot utslagning bidrar till att vi har med-
borgare som är aktiva och engagerade. Samhällsgarantin ger ungdomar självförtroende och 
en trygg framtid. De både vågar och kan studera och arbeta. Välmående människor är före-
tagsamma och kreativa. Från ekonomisk synpunkt blir det i slutändan billigare att förebygga 
sociala problem än att ta kostnaderna och konsekvenserna av de kriser som problemen leder 
till. EU-skatten som finansierar samhällsgarantin skapar en genuin känsla av ägarskap.

Finland som värdeledare   

#itsetunto #futuremaker #arvojohtaja #självförtroende #värdeledare

Som EU-aktör är Finland en medlem som är medveten om sina egna starka sidor, har ett sunt 
självförtroende och förlitar sig på sitt kunnande, dvs. en medlemsstat som på alla nivåer är 
konstruktiv och beslutsam, bygger nätverk och tar initiativ. Finland är EU:s fredsmäklare som 
påverkar beslutens riktning genom proaktivt agerande. Finlands inflytande i EU är större än 
dess folkmängd förutsätter. Finland arbetar aktivt för den värdebaserade nordiska samhällsmo-
dellen som innebär att varje europé ska ha samma möjligheter att leva ett värdigt liv.

Finland identifierar de problem som måste lösas på europeisk nivå och för modigt fram sina 
egna lösningsmodeller. Finland gör egna fungerande modeller, t.ex. ungdomsgarantin, kända 
också på det övernationella planet. Finland följer reglerna, men kräver allt mera högljutt samma 
sak också av andra genom att arbeta för förbättrade tillsynsmekanismer. Finland arbetar för att 
hitta gemensamma lösningar, men påverkar i större utsträckning beslutens innehåll och försö-
ker utveckla unionen i enlighet med sin vision. I Finland pågår inom förvaltningen, i medierna 
och i politiken en kontinuerlig konstruktiv och fördomsfri diskussion om EU:s framtid: i vilken 
riktning vill vi utveckla unionen?

EU-diskussionen förs på ett folkligt språk, utan svårbegripliga begrepp. Partierna publicerar 
sina egna EU-visioner och berättar i klartext hur de förhåller sig till integrationens riktning och 
målsättningar. Frivilligorganisationerna utnyttjar de möjligheter att bygga nätverk och påverka 
som EU erbjuder och deltar i den finländska EU-diskussionen genom att framföra sina egna 
synpunkter. Medierna producerar mångsidig, opartisk och väl underbyggd EU-journalistik och 
nöjer sig inte med att kopiera regeringens uttalanden.

Det genomgående temat för Finlands EU-politik är att den är värdebaserad. Finland förnyar 
och utvecklar den nordiska modellen när det gäller jämlikhet, likvärdiga möjligheter och en väl-
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färdsstat som tar hänsyn till alla medborgare och arbetar för modellen på EU-nivå tillsammans 
med de övriga nordiska länderna. Enligt den modell som Finland eftersträvar ska varje europé 
ha samma möjligheter till välfärd och ett värdigt liv, oberoende av i vilken del av Europa han el-
ler hon föds. Genom en aktiv politik ska gränsen mellan Europas kärnområde och randområden 
suddas ut och fattigdomen avskaffas.

En stark europeisk identitet 

#YhteinenEurooppa #meidänEU #grassrootsEU #iknowmyEU 
#EttgemensamtEuropa #VårtEU #jagkännerEU

I framtiden känner man till EU-politiken och dess olika alternativ och finländarna både kan och 
vill påverka EU-politiken. Många hundra miljoner européer kommer i kontakt med varandra 
i vardagslivet. Européerna är medvetna om sitt gemensamma kulturarv och dess nationella 
särdrag. Medborgarna är medvetna om sina rättigheter och känner till unionen, eftersom de 
finansierar den direkt med sina skatter.

Man känner till de olika delarna av EU-politiken och förstår deras inverkan i vardagen. I sko-
lorna ingår EU som ett tema i alla läroämnen, eftersom EU inte är enbart en institution utan 
innebär samarbete inom olika områden. Studentutbyten, vänskolor och informellt lärande i 
samband med ungdomsevenemang i EU:s regi är bekanta för alla som får sin skolutbildning i 
Finland. I undervisningen om Europas historia används gemensamma läromedel. På så sätt lär 
vi oss att tänka på Europa som en helhet och inte enbart med tonvikt på sådant som är speciellt 
för vårt eget land. Undervisningen inriktas på de europeiska folkens och kulturernas historia i 
stället för att fokusera på nationalstaterna.

Medborgarna är medvetna om sina rättigheter som unionsmedborgare. De är insatta i europe-
iska frågor och intresserade av Europas framtid. Medborgarna upplever att EU har en konkret 
betydelse i deras liv. Lågt valdeltagande har gått till historien och att påverka är lätt och me-
ningsfullt.

Vårt gemensamma Europa kräver kännedom om vårt gemensamma kulturarv. För de nya 
generationerna ska Otto von Bismarck, Jean Monnet och Victor Hugo vara lika kända som 
J.V. Snellman, Aleksis Kivi och Jean Sibelius. Europeiska Rundradion och övriga europeiska 
informationskanaler utnyttjas för daglig information. Europeiska filmer och populärkulturella 
produkter har uppnått stor popularitet tack vare ett nytt europeiskt kulturpris. Gemensamma 
mediespektakel för EU-medborgare är, utöver Eurovision Song Contest, direktsändningar från 
Europaparlamentets valvaka och Europeiska filmfestivalen. 

Det aktiva civilsamhället beaktas i samband med beredningen av beslut och skapandet av en 
påverkansstrategi. Medborgarna är med om att bygga upp en gemensam identitet och frivil-
ligverksamheten blomstrar. Unionen stöder frivilligorganisationernas verksamhet och förstärker 
civilsamhället och dess verksamhetsförutsättningar.



13

I EU har alla rätt till utbildning

#Educated EU - koulutus kuuluu kaikille! EU on nuorille! EU ei tunne 
rajoja! #nuortenEU #rajatonta rakkautta #Utbildning för alla! EU för 
unga! EU känner inga gränser #deungasEU #gränslöskärlek

Utbildningen står i centrum för Europas utveckling och är ett viktigt element i den europeiska 
välfärdsstaten. Med hjälp av utbildning främjas ett jämlikt, demokratiskt och engagerande 
samhälle. Kompetens är grunden för konkurrenskraft. Ett åldrande Europa inser att hoppet 
ligger på den unga generationen och Europa satsar därför på de unga genom att globalt sett 
erbjuda de bästa förutsättningarna och den mest rättvisa behandlingen.

Utbildning betraktas som en samhällelig investering. Alla medborgare kan skaffa sig utbildning 
inom ramen för sitt normala liv. Det allmänna står för de utbildningsrelaterade kostnaderna, 
som har minimerats för individens del. Examina som har avlagts inom EU är sinsemellan jäm-
förbara och rörlighet och internationalisering är en del av examen. Både examina på andra 
stadiet och högskoleexamina motsvarar arbetslivets behov. Ingen behöver efter att ha avlagt 
sin examen utföra gratis arbete som ”praktikant”. Värdet och nyttan av informell utbildning 
erkänns. 

Student- och studerandeorganisationerna är en viktig referensgrupp vid beslutsfattandet gäl-
lande utbildningsfrågor och studerande är representerade i förvaltningen på alla utbildnings-
nivåer. Student- och studerandeorganisationerna ses som en viktig del av det europeiska ci-
vilsamhället. I Europa har den unga generationen likvärdiga och jämlika möjligheter att nå 
framgång och klara sig i livet. Europa är den världsdel där de unga åldersgrupperna verkar som 
fullvärdiga samhällsmedlemmar och är med om att bygga samhället. Inom statsförvaltningen 
anlitas den unga generationens internationella kompetens, språkkunskaper och sociala kapital 
och unga personer rekryteras fördomsfritt för att göra EU-politik.

Arbetskraften rör sig fritt och obehindrat mellan medlemsstaterna, eftersom examina och yr-
keskompetenser i alla stater erkänns enligt gemensamma standarder. Deltagande i utbytespro-
gram förekommer allmänt inom alla åldersgrupper, både i samband med studier och i arbetsli-
vet. Genom IT kan kontakter skapas och upprätthållas också hemifrån.

Europeiska värden som en del av identiteten 

#arvokkaatarvot #rightsbased EU

Inom Europeiska unionen tas värdebaserade beslut. Unionen skapades för att upprätthålla 
fred i Europa. Som metoder valdes samarbete och demokrati, inte upprustning och isolering. 
EU verkar globalt i enlighet med sina värderingar. Inom EU förverkligas mänskliga rättigheter 
för alla och diskriminering tolereras inte. EU:s interna människorätts- och rättsstatssituation 
övervakas med hjälp av ett rättsstatsdirektiv.

EU främjar sina grundvärderingar i världspolitiken, dvs. människovärdigt liv, demokrati, en 
jämlik värld, fred och ekologi. EU ger inte avkall på sina värderingar till förmån för ekonomiska 
intressen utan främjar dem konsekvent. EU utnyttjar sin handelspolitiska makt för att främja 
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förverkligandet av mänskliga rättigheter: EU-samarbetet är villkorligt och stater som inte res-
pekterar mänskliga rättigheter straffas med avbrutna handelsförbindelser.

När det gäller lagstiftningen på unionsnivå har man redan länge burit ansvar för värdebaserad 
verksamhet och den sociala dimensionen. Inom arbetslivet förekommer ingen diskriminering 
på basis av ålder, kön, särskilda behov, etnisk bakgrund eller andra grunder. Den unga genera-
tionen representeras officiellt av ett rådgivande EU-organ, för frivilligorganisationerna har det 
skapats bättre påverkansmöjligheter och EU har antagit en konvention om ungas rättigheter. 
Arbetsgivarna anställer fördomsfritt personer med funktionsnedsättning och är beredda att 
anpassa arbetsmiljön och arbetsförhållandena så att alla kan delta i arbetsgemenskapen som 
likvärdiga medlemmar. Framtidens arbetsliv utformas av organisationer med varierande struk-
turer.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciperna ska undantagslöst genomföras 
också internt i Europa. Inom EU har antagits ett rättsstatsdirektiv som konkret på institutionell 
nivå anger de förpliktelser som är kännetecknande för en rättstat. För tillsynen över att direk-
tivet följs har utsetts ett oberoende organ.

EU och den ekologiska hållbarheten 

#edelläkävijyys #GreenNewDeal #carbonneutralEU

EU löser den ekonomiska, sociala och ekologiska krisen genom den gröna ekonomins revolu-
tion. På de framtida generationernas vägnar proklamerar unionen att den är en hållbar orga-
nisation som främjar en hållbar utveckling också globalt. När man stiftar lagar värnar man om 
hållbar utveckling och rättvisa mellan generationer i miljöfrågor. Europa ska vara ett exempel 
för den övriga världen och kräva gröna reformer. EU:s elproduktion baseras i sin helhet på ren 
energi.

EU investerar i grön utbildning, grön företagsamhet och ett grönt sysselsättningsprogram för 
den offentliga sektorn, dvs. Green New Deal. Den ekonomiska tillväxten och förbrukningen av 
naturresurser anpassas till de gränser som miljön ställer och samhällsutvecklingen mäts med 
anpassade indikatorer. EU:s trumfkort på världsmarknaden är grön teknologi, energieffektivitet 
och serviceekonomi. Det här uppmuntrar världens övriga ekonomier att konkurrera inom den 
ekologiska sektorn och att nå toppresultat i det avseendet.

EU minskar sina utsläpp med 40 % fram till år 2020 och proklamerar kolneutralitet senast år 
2040. EU:s utsläppshandel revideras och koltullar och kolskatt införs. FN förhandlar under EU:s 
ledning om ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal så att klimatuppvärmningen stannar 
vid 1,5 celsiusgrader.

EU övergår till rena och effektiva metoder för produktion, överföring och förbrukning av energi. 
Senast år 2040 ska all elkraft inom EU produceras med ren energi och under ledning av EU 
upphör användningen av fossila bränslen globalt. EU bygger tre stora nätverk: ett supernätverk 
för elöverföring inom en gemensam energimarknad, världens progressivaste järnvägsnät och 
ett nätverk för laddning av eldrivna fordon. Tack vare nya snabba järnvägsnät är det enkelt 
och miljövänligt att röra sig i Europa. Också små europeiska randstater garanteras fungerande 
trafikförbindelser inom hela Europa.
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Ett inflytelserikt, globalt och rättvist EU 

#fairplay #globalpower #responsibility

EU är en inflytelserik global aktör som verkar i enlighet med sina värderingar. EU skapar trygg-
het genom rättvis och aktiv verksamhet. EU är en enhetlig aktör med en tydlig strategi och 
vision för framtiden.

Det råder ingen konflikt mellan unionens politiska sektorer utan dessa verkar konsekvent för 
global rättvisa. EU skapar förutsättningar för global utveckling av södern genom rättvisa handels-
avtal och slopar orättvis subventionering av överproduktion inom lantbruket och rovfiske.

EU har lyckats skapa en Europeisk utrikestjänst, vars uppgifter och organisation är tydligt de-
finierade. Organisationen leds av en stark politiker som valts enligt de parlamentariska styrke-
förhållandena och den används för att driva unionens intressen i världspolitiken. Utrikestjänsten 
behandlar ett brett perspektiv av globala frågor och fungerar i länder utanför EU som en fören-
ande och koordinerande kraft för hela unionens olika politiska sektorer, vilket bidrar till att göra 
politiken mera konsekvent.

I internationella institutioner arbetar EU som en enhetlig aktör med en egen övergripande stra-
tegi och säkerhetsuppfattning, vilket gör EU till en betydande världspolitisk aktör.

En trygg union och ett tryggt närområde 

#muuritonEU #eiuuttaSyyriaa #peacemakerEU

Europeiska unionen är ett fungerande samhälle där olika kulturer samexisterar fredligt, sida vid 
sida. Den åldrande unionen stannar inte upp utan håller farten genom en gemensam migrations-
politik. Unionen gör sig inte känd som murbyggare utan som en producent av fred och välfärd och 
som en spridare av demokrati och rättstatsprinciper. EU verkar som en inflytelserik fredsstiftare i 
sina närområden och förhindrar i fortsättningen sådana katastrofer som den i Syrien.

EU bedriver i sitt närområde en rättvis handels-, jordbruks- och fiskepolitik, vilket möjliggör för-
bättrade levnadsförhållanden i grannländerna. Detta resulterar i ett minskat immigrationstryck 
och en stabilare närmiljö.

Migrationspolitiken är rättvis och samordnad. Unionen har utvecklat en egen migrationspoli-
tisk modell som underlättar integrationen och sysselsättningen av invandrare. Den stabila och 
välmående unionen behöver inte söka skyldiga utanför unionen. EU bär fortfarande ett stort 
ansvar för humanitära flyktingar.

EU är en aktiv aktör i sina närområden och bedriver en politik som förhindrar uppkomsten av 
situationer som den i Syrien. EU stöder genom överenskommelser och program den demokra-
tiska utvecklingen och medborgarnas påverkningsmöjligheter i närområdena. EU verkar som 
fredsmäklare i närområdena, men ett intensifierat försvarssamarbete och en tillräcklig tillgång 
på försvarsmateriel möjliggör vid behov kraftigare diplomatiska påtryckningsmetoder och ef-
fektiva gemensamma militäroperationer.
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