TOIMIV EUROOPA

2014. aastal on meil võimalus kujundada Euroopa tulevikku meie mandri ajaloos otsustava
tähtsusega ajal. Nendel valimistel võib teie otsus muuta Euroopa nõrgemaks või tugevamaks.
Euroopa Liberaalid soovivad ehitada tugevama Euroopa, et kaitsta meie ühiseid huve ja
väärtusi. Tahame, et Euroopa sõnal oleks maailmas jõudu. Tahame, et Euroopas edeneks
majandus ja tekiks uusi töökohti. Tahame, et Euroopa oleks läbipaistvam ja võtaks suurema
vastutuse. Et Euroopa kaitseks oma kodanike ohutust ja turvalisust. Et Euroopas valitseksid
tolerantsus ja võrdõiguslikkus ning tugevad inimõigused ja vabadused. Et Euroopa
põhineks tõelisel demokraatial ja kodanike tahtel. Et Euroopa võtaks enda kätte ohjad
võitluses kliimamuutusega. Et Euroopa toimiks meie kõigi jaoks.
Liberaalid soovivad Euroopat, mis tekitaks usaldust, mitte hirmu ja mis edendaks heaolu ja
ühtsust, mitte killustatust.
Liberaalse Euroopa põhialused on kodanikuvabadused ja vabadus – need teevad Euroopast
eeskujuliku mudeli kogu maailma jaoks. Kodanikuvabadused on meie heaolu olulisim alus
ning me peame neid kaitsma alati, kui need ohtu satuvad. Tahame Euroopat, mis austaks ja
innustaks individuaalseid valikuid ning peaks oma lubadust anda igaühele võimalus oma
elu paremaks muuta.

2

2

Peame kõige olulisemaks tõsiste majandusprobleemidega tegelemist, millega kogu
Euroopa silmitsi seisab. Majanduslangus ja rekordilisel tasemel töötus, sealhulgas noorte
töötus ähvardavad meie ühiskonna tuleviku pikaajalisi väljavaateid. Stabiilne ja jõukas
Euroopa tuleb ehitada paremale poliitikale. Me usume Euroopasse, mis vastutab teie ees ja
töötab teie heaks.
Euroopa Liberaalid on teinud palju selle nimel, et Euroopa muutuks vastutavamaks,
läbipaistvamaks ja tõhusamaks.
Me rakendame ka edaspidi strateegiaid ja meetmeid, mis viivad meid praegusest kriisist
välja ning loovad pikaajalise kasvu. Usume konkurentsi, kaubandustõkete eemaldamisse
ning turu efektiivsesse reguleerimisse. Võitleme ka tulevikus protektsionismi ja valitsuse
sekkumise vastu, mis õõnestavad töökohtade arvu kasvu ja takistavad heaolu nii piirkondlikul,
riiklikul kui ka ELi tasandil.
Töökohtade ja võimaluste loomine
Liberaalne poliitika on end tõestanud töökohti loova ja inimeste elu parandava poliitikana.
Teie abiga saame teha veelgi enam.
Usume miljoneid töökohti loonud Euroopa ühisturu jõudu ja edusse. Peame tähtsaks
konkurentsi ja ühisturu laienemist, muu hulgas teenuste valdkonnas, leiame ja loome
uusi võimalusi majanduskasvuks ja laiaulatuslikumateks uuendusteks ning parandame ELi
konkurentsivõimet.
Liigsete riiklike eeskirjade ja regulatsioonide ning piirikontrollide kõrvaldamine ja
töötajate vaba liikumise tagamine on aidanud ettevõtetel kasvada tugevamateks ja
konkurentsivõimelisemateks. Siiski saab ja peab veel palju tegema, et ühisturg saaks
lõplikult valmis ja äri tegemine muutuks Euroopas lihtsamaks muutuks.
Tugevdame ühisturgu energia, digituru, finantsteenuste, transpordi ja tervishoiu sektoris,
parandades samal ajal teenuste ja töötajate vaba liikumist:
Me teeme tööd ELi ja USA vahelise vabakaubanduslepingu nimel, mis võib tuua Euroopa
majandusse üle 100 miljardi euro aastas. Samuti püüdleme vabakaubanduslepingute
sõlmimise poole ka teiste suurte majanduspiirkondadega.
Euroopa heaolu mootorid on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Me
soodustame töökohtade loomist, hõlbustades juurdepääsu rahastamisele, lihtsustades
investeerimisfondide eeskirju uute uuenduslike ettevõtete toetamisel kogu Euroopas ja
parandades noorte ettevõtjate võimalusi.
EList peab saama idufirmade ja uute uuenduslike tehnoloogiatega ettevõtete valdkonna
liider.
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Digitaalne majandus on oluline töökohtade jaoks. Me töötame selle nimel, et luua
moodne ja igapäevaelu lihtsustav majandus. Selleks rakendame rohkem e-teenuseid ja
edendame e-kaubandust, parandame juurdepääsu kiiremale internetile, tagame avatud
interneti, võitleme võrguneutraalsuse eest ja loome tõelise ühisturu telekommunikatsiooni
sektoris. Muu hulgas kõrvaldame 2016. aastaks mobiiltelefonide rändlustasud kõnede ja
andmeside valdkonnas ning põhjendamatud kõne- ja sõnumihinnad piiriülese side korral.
Toetame soodsate finants- ja maksuraamistike loomist, et parandada uute ettevõtete
loomist. Investeeringud peavad olema Euroopas teretulnud.
Leiame, et suurim sotsiaalne ja majanduskriis, millega Euroopa praegu kokku puutub, on
töötus, seda eelkõige noorte hulgas. Nendel Euroopa valimistel peavad olema põhiteemaks
võimalused, mida pakub töötamine, haridus ja koolitus, ning see on Euroopa Parlamendi
liberaalide fraktsiooni (ALDE) liikmete prioriteet.
Praktika- ja ülikoolidiplomeid tuleb piiriüleselt vabalt tunnustada. Tugevdada tuleb piiriülest
duaal- ja ülikooliõpet ning ettevõtlust.
Toetame viienda vabaduse – teadmiste – vaba liikumist, sealhulgas tudengite, akadeemikute
ja teadlaste suuremat mobiilsust liikmesriikide vahel, mis edendaks investeeringuid ja
avastusi.
Üleminek jätkusuutlikule arengule läbi ressursitõhusa ja süsinikuvaese majanduse ning
taastuvate energiate tähtsuse suurendamise loob uusi töökohti ning vähendab meie
sõltuvust energiaimpordist.
Me teeme tööd toimiva heitkogustega kauplemise süsteemi heaks ning tugevdame seda
innovatsiooni ja energiatõhusate lahenduste mootorina. Tõhus ja hästi toimiv süsinikuturg
on peamine vahend kasvuhoonegaaside heitmete kulutõhusaks vähendamiseks. See
hõlmab investeeringuid üleeuroopalisse elektrivõrku ning taastuvate energiaallikate
osatähtsuse suurendamist. Edendame pikaajalist ja stabiilset poliitilist raamistikku, mis
soodustaks energia- ja ressursitõhusust. See peab hõlmama ka liikmesriikide ja Euroopa Liidu
vahelist koostööd energiatõhususe suurendamisel, energiatootmise dekarboniseerimisel,
süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia väljatöötamise, ringlussevõtu, taaskasutuse
ja loodusressursside kasutamise tõhustamise edendamisel ning keskkonnale kahjulike
toetuste kõrvaldamisel, muu hulgas fossiilsete kütuste tootmise ja tarbimise toetused.
Toetame ELi toetuste liikumist struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi alt teadusele ja tulevikku
investeerimisele suunatud sektoritesse, näiteks taastuvate energiaallikate sektorisse.
Uute töökohtade loomisega nendes valdkondades kindlustame ka keskkonnaalase ja
ökoloogilise jätkusuutlikkuse tulevastele põlvkondadele.
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Uute prioriteetide seadmine
Peame kogu eelarveprotsessi läbi vaatama. Usume, et meie raha paremaks kulutamiseks
peab meil olema suurem strateegiline eesmärk. Soovime, et liidu finantssüsteemis toimuks
ulatuslik reform nii tulude kui ka kulude osas, et ükski riik ei peaks andma ebaproportsionaalset
panust.
Eelarveotsuste tegemisel tuleks silmas pidada, kuidas suurendada kõige paremini
töökohtade arvu ning parandada inimeste elu ja heaolu meie ühiskonnas. Eelarve peab
olema suunatud kasvule. Peame keskenduma innovatsioonile, teadus- ja arendustööle ning
toetama paremat haridust. Liberaalid on pühendunud teie raha paremale kasutamisele,
tegutsedes ka edaspidi halduseelarve vähendamise nimel ning juhtides võitlust Euroopa
Parlamendi ühe asukoha eest.
Inimeste heaolu parandamise algne eesmärk on jäänud bürokraatliku raamatupidamise
varju. Raiskavate tegevuste toetamine tuleb kaotada.
Töötame selle nimel, et saavutada reaalne ja põhjapanev muutus järgmises ELi eelarves,
millest oleks teile rohkem kasu. ELi raha tuleb kulutada töökohtade loomisele, mitte
sissetuleku toetamisele.
Tahame vähendada ja lihtsustada ELi reeglistikku, et seda oleks lihtsam kohaldada ja
jõustada ning et vältida raiskamist ja vigu.
Liikmesriigid peaksid esitama deklaratsioonid selle kohta, et ELi raha ei kulutata mitte
üksnes juriidiliselt korrektselt, vaid et selle abil luuakse ka lisaväärtust.
ELi struktuurivahendid peavad olema suunatud töökohtade loomisele, eelkõige noorte
jaoks, ning innovatsiooni suurendamisele.
ELi vahendid peavad olema suunatud ka lisaväärtust loovale teadustööle, mis annab
tööriistu teadlastele, doktoriõppe üliõpilastele ja ülikoolidele.
Juurdepääs vahenditele, mille eesmärk on parandada inimeste elu, peab olema ajaliselt
piiratud ning nende saamise õigus tuleb ära võtta, kui eesmärke ei täideta ettenähtud aja
jooksul.
Teeme tööd säästva majanduse nimel, mis austab looduskeskkonda.
Liberaalidena toetame põllumajandustoetuste järkjärgulist vähendamist. Siiski rõhutame, et
üldised eeskirjad, mis keelavad riigiabi andmise riikide tööstustele, ettevõtetele ja toodetele,
peaksid kehtima ka ühtses põllumajanduspoliitikas, sest see väldiks põllumajandustoetuste
taasriigistamist. Meie eesmärk on ühtse põllumajanduspoliitika läbipaistvam ja vähem
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bürokraatlik elluviimine. ELi raha tuleb kulutada töökohtade loomisele ning toidujulgeoleku
ja turvalisuse tagamisele kõigis liikmesriikides.
Teiste riikide põllumajandustoetused moonutavad Euroopa talunike võrdseid
võimalusi. Soovime vähendada toetust rahvusvaheliselt ning moderniseerida ühist
põllumajanduspoliitikat efektiivsuse ja suurema turule keskendumise suunas.
Toetame põllumajanduspoliitikat, mis oleks kolme samba vahel tasakaalus: majandus,
keskkond ja sotsiaalvaldkond. See aitab talunikel rohkem toota selleks samas vähem
kulutades.
Tagame, et põllumajanduslikud pereettevõtted ja maapiirkondades elavad inimesed,
kes säilitavad maastikku ning edendavad keskkonnasäästlikku turismi, saavad õiglaselt osa
ühise põllumajanduspoliitika eelistest.
Muudame ELi toetuse põllumajandustoetustest moodsaks ja keskkonnasäästlikuks
põllumajandustehnoloogiaks, mis säilitab toidutootmise ja säästva loomakasvatuse ning
aitab samal ajal kohalikke kogukondi.
Toetame investeeringuid teadustöösse, moodsasse tehnoloogiasse ning nende
praktikas kasutuselevõttu kõigis põllumajanduse, kalanduse ja maaelu arengu valdkondades.
Euroopa Liberaalid on juhtinud ühise kalanduspoliitika reformi, eelkõige eesmärgiga
lõpetada tagasiheide ja detsentraliseerida otsustamist.
Stabiilse rahanduse taastamine
Nii nagu oodatakse Euroopa kodanikelt oma koduse eelarve tasakaalus hoidmist ja
võimetekohast elamist, peame kindlustama ka avaliku rahanduse hea seisundi. Tahame
liitu, kus stabiilsuspakti kriteeriume järgivad nii liit kui ka selle liikmesriigid. Valuutaliit saab
püsida vaid juhul, kui solidaarsusega kaasneb fiskaalvastutus.
Solidaarsus sõltub rahanduspoliitikast, milles välditakse moraalseid ohte ega vähendata
avalike finantside tervise huvides majanduslikke stiimuleid.
Nende põhimõtetega nõustumisest üksi ei piisa. Me teeme ka edaspidi pingutusi nende
vastutusele võtmiseks, kes nimetatud reegleid eiravad.
Teeme tööd euroala pangandusliidu kiire elluviimise nimel, kus kehtib ühtne õiguslik
alus pankade järelevalveks ja pangakriiside lahendamiseks.
Loome ühtse mehhanismi maksejõuetute pankade likvideerimiseks, et vältida
maksumaksjale tekkivat kulu.
Loome paremad kontrollimehhanismid ja automaatsemad sanktsioonid stabiilsus- ja
kasvupakti rikkumise korral.
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Soovime, et nii euroala kui ka sellesse mittekuuluvad riigid osaleksid ka edaspidi täiel
määral Euroopa Liidu otsuste tegemisel üldist huvi pakkuvates küsimustes, sest meie
majanduslik tulevik on paratamatult seotud.
Kuigi oleme endiselt truud maksukonkurentsi põhimõttele, oleme veendunud, et
peame tegema suuremaid pingutusi maksude vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise
valdkonnas.
Tugevam maailmas ja turvalisem kodus
Kuigi osad soovivad meie erinevusi rõhutada ja ära kasutada, usume meie, et ühised
väärtused ja ühtsus võimaldab meil kaitsta ühiseid huve maailmas ja individuaalseid õigusi
kodus. Meie tugevus aitab meil luua töökohti ning parandada inimeste elu nii Euroopas kui
ka väljaspool Euroopat.
Edendame inimõigusi ja kaitseme haavatavaid rühmi nii ELis kui ka väljaspool seda.
Liberaalide jaoks jääb ELi laienemine ühise välis- ja julgeolekupoliitika oluliseks
instrumendiks.
Edendame ELi koostööd ja tugevdame ELi poliitikat õiguse ja sisepoliitika valdkonnas,
eelkõige seoses organiseeritud kuritegevusega.
Kuigi me tervitame uut Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, töötame ka edaspidi selle
nimel, et luua asüülitaotlejatele legaalsed ja turvalised võimalused ELi pääsemiseks ning
kaotada inimkaubanduse turg ja vältida traagilisi surmajuhtumeid Vahemere piirkonnas.
Seda saame teha ümberasustamise ja humanitaarviisade abil.
Samuti teeme tööd selle nimel, et avada Euroopa nende inimeste talendile ja ideedele,
kes soovivad ja suudavad anda oma panuse töökohtade kasvu ja õitsengusse. Teiselt poolt
soovime luua süsteemi, kus ei saaks tekkida kontrollimatut rännet.
Me püüdleme ühise küberjulgeoleku poliitika poole, mis parandaks meie liikmesriikide
võimet kaitsta meie andmeid ja majandust.
Meie suutlikkus edendada õigusriigi põhimõtet ja individuaalseid vabadusi välismaal sõltub
meie suutlikkusest tagada samad õigused oma kodus.
Võitleme ka edaspidi kõigi inimõiguste täieliku kaitse eest ning püsime igasuguse
diskrimineerimise vastase võitluse eesotsas.
Teeme tööd selle nimel, et luua ELis põhiõiguste ja kodanikuvabaduste rikkumise
jälgimise ja sanktsioonide rakendamise mehhanism, mis põhineks objektiivsetel
kriteeriumidel ja oleks vaba poliitilisest sekkumisest.
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Euroopa peab olema andmekaitse valdkonnas maailmas juhtpositsioonil. Juurdepääs
Euroopa kodanike isikuandmetele peab alati järgima kehtivat õigust.
Üleilmastuvas maailmas ei suuda ükski ELi riik lahendada tänapäeva ohte ja probleeme
iseseisvalt. ELi kodanikud ootavad ELilt ja selle liikmesriikidelt ühtsust, koos tegutsemist
ning maailma asjades sõna sekka ütlemist.
Maailm muutub üha keerukamaks ja ebastabiilsemaks. Euroopa peab saama
rohkem toetuda oma militaar- ja julgeolekuressurssidele. Nende ressursside paremaks
kasutamiseks tuleb neid paremini ühendada ja jagada. See võimaldaks reageerida kiiremini
rahvusvahelistele kriisidele, nagu on tõestanud edukas piraatlusevastane võitlus.
Teeme tööd selle nimel, et ELi ja NATO vaheline koostöö oleks palju tihedam.
Toetame ka edaspidi naaberriikide demokraatlikke ja majandusreforme. Tervem
demokraatia meie piiride lähedal kindlustab ka turvalisema Euroopa Liidu.
Toetame tugevalt seda, et inimõigustele hakataks ELi välispoliitikas rohkem rõhku
panema.
Tahame suurendada ELi mõju rahvusvahelistes küsimustes, luues selleks ÜRO
Julgeolekunõukogus ja teistes organisatsioonides Euroopale lisakoht ning koondades
euroala liikmesriigid IMFis üheks huvirühmaks.
Leiame, et EL peaks veel rohkem tugevdama oma suutlikkust leida kriisidele mittesõjaline
lahendus ning kasutama oma kogemusi stabiilsuse, õigusriigi ja hea valitsemistava
põhimõtete tagamiseks.
Tõhusa ja läbipaistva Euroopa heaks
Finantskriis on sundinud ELi laiendama Lissaboni lepingut. Järgmise Euroopa Parlamendi
koosseisus toetame konventsiooni vastuvõtmist, millega kindlustataks liidu arengu
jätkumine demokraatlikus suunas. Euroopa poliitikute vastutuse suurendamine aitab meie
arvates parandada nende töö tulemuslikkust ja tõhusust teie jaoks.
EL ja selle institutsioonid vajavad rohkem läbipaistvust ja vähem bürokraatiat. Teeme
ka edaspidi jõupingutusi selle nimel, et ELi eeskirjad muutuksid lihtsamaks ja vähem
koormavaks.
Pooldame seda, et otsuseid võetaks vastu asjakohasel kohalikul ja piirkondlikul, riiklikul
või ELi tasandil, sest nii teenivad need kõige paremini ja kõige vahetumalt kodanike huvi.
Lissaboni leping kaasas riikide parlamendid suuremal määral poliitilistesse
läbirääkimistesse. Selleks et tugevdada veelgi subsidiaarsuse põhimõtet, teeb ALDE
ettepaneku viia läbi iga-aastane subsidiaarsuse kontroll, kus Euroopa Parlament hindaks
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komisjoni tööprogrammi, et teha kindlaks, kas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse
põhimõtteid järgitakse.
Soovime muuta Euroopa Komisjoni tõhusamaks, reformides järkjärgult kolleegiumi
töömeetodeid ning vähendades portfellide vastutusalasid.
Toetame jätkuvat ümberstruktureerimist, mis on käimas ELi halduse teatud osades,
näiteks regioonide komitees, et tagada kõigi osade oluline panus otsustusprotsessi
ning liidu läbipaistvasse, sujuvasse ja tõhusasse juhtimisse. Soovime säilitada võimaluse
kaotada haldusstruktuurid, mis ei vasta nendele kriteeriumidele, näiteks majandus- ja
sotsiaalkomitee.
Soovime kõigi praeguste ELi asutuste auditeerimist. Need, mis ei loo piisavat lisaväärtust,
tuleks kõrvaldada.
Mõistame, et diferentseeritud integreerimine ei ohusta ELi järjepidevust, eeldusel, et
integreerumine jääb uutele riikidele avatuks, võimaldades neil liituda juhul, kui nad seda
soovivad, ja siis, kui see neile sobib.
Euroopa Parlamendil peaks olema vaid üks asukoht.
Toetame Euroopa Liidu demokraatlikuma olemuse tugevdamist, kaasates otsuste
tegemisse suuremal määral Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente, ning parandades
läbirääkimiste ja hääletamise läbipaistvust nõukogus.
Euroopa Liit peab olema tugevam, lihtsam ja demokraatlikum.
Teie hääl aitaks meil seda saavutada.

