MÄNNISKORNAS
EUROPA
Europeiska unionen har utvecklats till en betydande
ekonomisk och politisk aktör för att främja välfärd,
öka interaktionen mellan människor, stater och
företag samt för att främja våra gemensamma universella värderingar: demokrati, mänskliga rättigheter
och rättsstatsprincipen. Unionen och det nuvarande
internationella samarbetet har byggts upp utgående
från principen att vi i världen följer regler och avtal.
Det ska vi hålla fast vid. Internationella problem kan
lösas enbart med samarbete.
Finlands plats är i EU:s frontlinje. Vi ska aktivt vara
med och påverka EU:s framtid och bygga ett allt
starkare Europa. Finland blir EU:s ordförandeskapsland sommaren 2019, och det ger oss en möjlighet att
påverka riktningen i EU under de kommande åren.
Vi vill att EU på 2030-talet är världsledande i värdeoch teknologifrågor, där ett högt kunnande skapar
välstånd för alla. Under det kommande årtiondet åtnjuter EU ett stabilt förtroende bland sina medborgare i egenskap av beskyddare av alla européers välfärd.
Vi vill att alla européer ska kunna känna stolthet över
både sitt eget hemland och över hela den kontinent som axlar sitt ansvar och erbjuder ett samlande
ledarskap i hela världen.
SDP vill bygga en hållbarare värld. Därför bygger vårt
valprogram på principen om en hållbar utveckling.
Med det här programmet vill SDP ta upp några
centrala åtgärder med hjälp av vilka vi kan försvara
europeiska värderingar, stärka den europeiska säkerheten samt främja välfärd både internt i unionen och
på ett bredare plan.

Ett socialt hållbart Europa skapar välfärd

EU:s berättigande inlöses enbart genom att skapa
en bättre välfärd för medborgarna och ett stabilare
klimat. Alla ska kunna lita på sin egen och sin gemenskaps framtid också i fortsättningen.
SDP anser att ett centralt mål i det europeiska
samarbetet är att minska ojämlikheten.
• Alla européer ska ha rätt till ett människovärdigt
arbete, utkomst och grundtrygghet, utbildning,

politiska rättigheter och jämlika, likvärdiga möjligheter i samhället. Vi måste sträva efter en bättre balans
mellan ekonomiska och sociala mål. Det kan också
innebära en granskning av fördelningen av befogenheter.
• Konkurrensfördelar ska inte eftersträvas genom
att undertrycka mänskliga rättigheter eller bryta mot
arbetsvillkor och miljönormer. EU bör i sin lagstiftning och i de avtal som sluts förutsätta att företagen
respekterar mänskliga rättigheter och följer internationella miljöstandarder. Lagstiftningen om företagsansvar bör aktivt främjas på EU-nivån och globalt.
• EU ska garantera alla arbetstagare starka minimirättigheter, såsom anständiga arbetsvillkor, socialskydd, arbetsskydd, balans mellan arbets- och familjeliv och jämlikhet i arbetslivet. Spelregler behövs för de
mest otrygga formerna av arbete, såsom nolltimmesavtalen.
• På den digitala inre marknaden bör vi hålla fast vid
principerna om rättvis konkurrens och arbetslagstiftning och förverkligandet av konsumenternas rättigheter bör tryggas.
EU har möjligheter att vara en stormakt vad gäller
kunnande och ny teknologi. Unionen bör under de
kommande decennierna skapa en tillväxt som gynnar
alla. Det uppnår vi genom att snabbt öka satsningarna
på kunnande och innovationer.
• En betydande del av EU-investeringarna bör göras i
att höja medborgarnas kunnande. Den internationella
rörligheten för studerande, lärare och forskare, samt
särskilt elever i yrkesutbildning bör främjas. Finansieringen av utbytesprogrammet Erasmus+ bör fördubblas under den kommande fleråriga budgetramperioden.
• Grunden för den europeiska ekonomin är en
infrastruktur som fungerar i hela Europa, från vägar
till datanätverk. En tillräcklig finansiering av den bör
säkerställas.
• EU:s investeringar i forskning, utveckling och
innovationer bör få en betydande ökning. Nya viktiga
genombrott i vetenskap och teknik förutsätter att
man för samman av medlemsländernas resurser.
• Ett nätverksinriktat europeiskt superuniversitet
skulle stärka vetenskapspolitikens ändamålsenlighet i
unionen.
• Av EU krävs betydande och snabba åtgärder för
att garantera den digitala miljöns pålitlighet, säkerhet
och integritetsskydd. Medborgarna måste skyddas för
missbruk av information och cyberattacker. Övervakningen av och de etiska reglerna för företag som

samlar in stora mängder med personliga data bör
byggas upp på EU-nivå. Data som samhället har om
individerna får inte överföras i privat kontroll.
Asyl- och invandringsfrågorna har under senare år
starkt präglat debatten i hela världen. Asylrätten är
en grundläggande mänsklig rättighet och bör beviljas
de behövande. Människovärdet är okränkbart och vi
måste hjälpa människor i nöd. I frågor som handlar
om flyttningsrörelserna bör vi skilja på internationellt
beskydd och exempelvis arbetsrelaterad invandring.
• Vi ska påverka orsakerna till flyktingskap i ursprungsländerna och globalt. Klimatförändringen,
outhärdliga levnadsförhållanden, brist på utkomst,
otrygghet, brott mot de mänskliga rättigheterna och
hot om våld driver människor på flykt. EU ska förbli
en ledande aktör i utvecklingssamarbetet.
• EU bör få en gemensam flyktingpolitik, där alla
medlemsländer delar ansvaret för att hjälpa de människor som lider mest nöd. Det krävs gemensamma
spelregler och gemensam praxis i EU, eftersom risken
annars vore en spiral, där medlemsländerna försöker
överföra ansvaret på andra.
• Kvotflyktingssystemet riktar hjälpen till de mest
nödlidande och därför är SDP redo att öka antalet
kvotflyktingar.

Ekologisk hållbarhet – en värld också för
följande generation

Ekologisk hållbarhet och rättvisa mellan generationerna är centrala begrepp för SDP. Det är vår skyldighet att säkerställa jordens överlevnad också för
kommande generationer.
EU bör ta en ledande roll i kampen mot klimatförändringen. EU:s ledarskap innebär en beredskap
att ställa strängare krav på minskningen av växthusgasutsläppen, användningen av förnybar energi och
på energieffektivitet. Vi ska se till att vi håller fast vid
målen i klimatavtalet i Paris, såväl i Europa som utanför dess gränser.
• EU bör öka investeringarna i de nya teknologierna
för hållbar utveckling och säkerställa att utsläppshandelssystemet fungerar som ett verkligt incitament att
minska utsläppen och att utnyttja nya teknologier.
• I beskattningen bör vi skapa gemensamma miljökriterier på EU-nivå, ibruktagandet av koltullar och
kolskatt bör utredas. Skattesystemet bör reformeras
så att det stöder en hållbar utveckling.
• Produktionen och konsumtionen bör styras så att

de fungerar enligt principerna för cirkulär ekonomi.
De europeiska företagens möjligheter att lyckas i de
sektorerna på den globala marknaden bör tryggas
med tillräcklig finansiering och en ambitiös politik.
Från syd till nord – i EU-politiken ska vi beakta både
tillväxtens Afrika och den nordliga dimensionens
specialbehov.
• Unionens Afrika-relationer bör grunda sig på ett
jämbördigt partnerskap, där vi stöder de afrikanska
ländernas egen kapacitet att skapa ekonomisk tillväxt
och arbetsplatser och bygger upp en rättvis handel.
• Unionen bör hålla sin marknad öppen för utvecklingsländernas företag. EU bör stärka Afrikadimensionen och särskilt stöda utvecklingen i Afrika söder om
Sahara.
• På grund av det arktiska områdets växande betydelse ligger det både i EU:s och Finlands intresse
att aktivt delta i besluten om regionens utveckling.
All verksamhet i det arktiska området bör utgå från
naturens bärkraft och principerna om en hållbar utveckling.
• Utgående från den nordliga dimensionens partnerskapsmodell kan framsteg göras både i miljöfrågor,
exempelvis i arbetet mot svart kol, liksom i social- och
hälsovårdspartnerskap, trafik- och logistikfrågor och
på kulturens område. Investeringar i täckande trafik- och nätverksanslutningar i nord ökar Europeiska
unionens sammanhållning och funktionsförmåga.

Hållbar ekonomi som garant för utveckling

En socialt och ekologiskt hållbar, rättvis union grundar
sig på en stark ekonomi, som fungerar rättvist och
med entydiga regler på den egna inre marknaden. EU
bör vara en föregångare också globalt vad gäller en
regelbaserad och rättvis handel.
• Vi ska också i fortsättningen främja en socialt och
ekologiskt hållbar frihandel, och handelsavtalens regler gällande miljöhänsyn och arbetstagarnas mänskliga
rättigheter bör ha lika strikta sanktioner som övriga
avtalsbestämmelser.
Enligt SDP bör den ekonomiska och monetära unionen ytterligare utvecklas så att den bättre kan svara
på eventuella kommande kriser. Sambandet mellan
sysselsättning och tillväxt samt välfärd är entydig och
bör tas i beaktande i unionens strukturer och verksamhet.

• Den europeiska ekonomins styrmekanismer bör
fokusera på sociala- och sysselsättningsmätare för att
de också ska stöda välfärden i medlemsländerna.
• EU-regler ska inte stärka konjunkturerna. Medlemsländernas rörelsefrihet i en ekonomisk nedgång
är för snäv på grund av bestämmelserna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. En överdriven återhållsamhet
på utgiftssidan på kort sikt i en lågkonjunktur förlänger recessionen och försvagar människornas välfärd.
• Varje medlemsstat bär ansvar för sin egen ekonomiska politik och sina skulder samt för satsningar på
nödvändiga strukturreformer och framtidsinvesteringar. Under tider av ekonomiskt uppsving bör vi
bedriva en ansvarsfull och återhållsam politik.
• Bankerna ska i framtiden inte få falla i famnen på
skattebetalarna. Finland ska aktivt agera för att färdigställa bankunionen.

derätt till EU-finansiering, som inte respekterar EU:s
grundrättigheter.
• EU bör ta i bruk ett nytt sanktionssystem för att
kunna ställa sådana personer till svars som kränker de
mänskliga rättigheterna. Systemet med kvalificerad
majoritet i beslutsfattandet bör effektiveras inom
ramen för grundfördragen.

Välfärdsstaten upprätthåller vi med en hälsovård och
en utbildning som finansieras med skattemedel. De
skatteinkomster vi förlorar på skatteflykt och skadlig
skattekonkurrens skulle behövas i finansieringen av
central service. Här måste det ske en förändring, och
under nästa period kommer också den europeiska
högerns beredskap för förändring att mätas.

• Att skydda sig mot och ha beredskap för hot från
hybridpåverkan förutsätter ett intimt samarbete mellan medlemsländerna.
• EU:s gemensamma gränsbevakning bör förstärkas
för att den fria rörligheten inom Schengen-området
ska kunna fortsätta och öka säkerheten samt skapa
ekonomisk tillväxt.
• Unionen bör stöda den politiska och ekonomiska
utvecklingen i sina grannområden. Fred och stabilitet
bör stödjas på ett brett plan med även diplomatiska,
handels- och utvecklingspolitiska samt miljö- och
klimatpolitiska metoder.
• Med möjlighet till EU-medlemskap och unionens utvidgning främjar vi fred och stabilitet i våra
närområden. De länder som vill bli medlemmar ska
uppfylla de villkor vad gäller demokrati, rättsstatens
principer och utvecklandet av det ekonomiska
systemet som ett medlemskap förutsätter.

• I EU har företagsskattekonkurrensen mellan
medlemsländerna resulterat i lägre skatteintäkter.
För att avvärja det bör man på unionsnivå fatta beslut
om en gemensam och konsoliderad skattebas samt
en minimiskattesats för samfund. Sanktionerna mot
skatteflykt bör stärkas och listan över EU:s skatteparadisländer kompletteras.
• Myndigheterna bör göra tillräckliga investeringar i
digitala tjänster för medborgarna och företagen. Vid
sidan om att det skulle garantera ett effektivt utnyttjande av information skulle det minska riskerna för grå
ekonomi.

Världen behöver ett starkt EU och
EU behöver en stark värdegrund

Socialdemokraterna vill att Europeiska unionen tar på
sig en starkare roll som försvarare av vår gemensamma värdegrund inom Europa och överallt i världen.
• FN:s Agenda 2030-program är ett övergripande
tema för unionens olika sektorer. Unionens verksamhet bör stå i linje med principerna för en ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
• Vi måste begränsa sådana medlemsländers rättigheter att delta i EU:s beslutsfattande och mottagan-

EU:s säkerhets- och försvarssamarbete samt fungerande externa relationer skapar stabilitet och en hållbar utveckling. Europeiska unionens försvarssamarbete har under de senaste åren ökat och det permanenta
strukturella samarbetet i försvarspolitiken bör målmedvetet fördjupas. Varje medlemsland ansvarar i
första hand för försvaret av sitt eget område, men det
ömsesidiga biståndet mellan medlemsländerna bör
utvecklas.

SDP vill bygga en stark Europeisk union, som skapar
välfärd och trygghet för sina medborgare.

