KOKOOMUSNUORTEN ULKO- JA
TURVALLISUUSPOLIITTINEN OHJELMA 2021-2022
Kokoomusnuorten näkemyksessä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pohjautuvat seuraaviin
perusarvoihin: vapaaseen markkinatalouteen, liberaaliin demokratiaan, sopimuspohjaiseen
kansainväliseen järjestelmään, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja oikeusvaltioon. Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan suuri linja on perustunut uskottavan puolustuskyvyn luomiseen, läntisten
kumppanuuksien ylläpitoon ja aktiiviseen toimintaan YK:ssa sekä muissa kansainvälisissä järjestöissä.
Kokoomusnuoret katsoo Suomen edun mukaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pohjautuvan uskottavan
puolustuskyvyn, laajamittaisen läntisen yhteistyön, kansainvälisten järjestöjen toiminnan vahvistamisen
sekä näiden muodostaman kokonaisuuden varaan. Viisas varautuminen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kysymyksissä on Suomen kaltaisen pienen valtion edun mukaista.
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten ratkaisujen perimmäisenä tavoitteena on säilyttää Suomen
kansallinen itsemääräämisoikeus ja turvata Suomen olemassaolo. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan on
pohjauduttava kokonaisvaltaiseen strategiaan, jossa valtion ja yhteiskunnan kaikki osat toimivat yhtenä
kokonaisuutena. Onnistuneilla strategisilla päätöksillä Suomen kaltainen pieni maa kykenee selviämään
maailmassa, jonka poliittiset mannerlaatat ovat perustavanlaatuisessa liikkeessä globaalin pandemian
ja autoritääristen valtojen opportunismin johdosta.
Suomessa onkin noudatettu vuosikymmeniä kokonaisturvallisuuden periaatetta ja suomalainen käsitys
turvallisuudesta on lähtökohtaisesti laaja. Tämä tarkoittaa perinteisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kysymysten käsittelyn lisäksi kehitys- ja ilmastopolitiikan hyväksymistä osaksi ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta. Kiihtyvä teknologinen kehitys on muuttanut ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kenttää, eikä muutos osoita hidastumisen merkkejä. Tästä syystä
Kokoomusnuoret näkee tärkeänä esimerkiksi kyberavaruuteen, autonomisiin asejärjestelmiin ja
avaruuden kansainvälisiin pelisääntöihin liittyvät kysymykset.

Puolustuspolitiikka
Suomi on pinta-alaltaan suuri ja väkiluvultaan pieni valtio. Tämä tosiasia tekee asevelvollisuudesta
suomalaisen ulko- ja puolustuspolitiikan kulmakiven. Maailmanpoliittinen kehitys ja tietoisesti valittu
strateginen tavoite koko maan puolustamisesta tekee uskottavan puolustuskyvyn saavuttamisesta
välttämättömyyden.
Uskottava puolustus koostuu laajasta ja maanpuolustustahtoisesta reserviarmeijasta, modernista
kalustosta sekä yhteiskunnan osallistamisesta puolustusratkaisuun kokonaisturvallisuuden kautta.
Nämä yhdessä muodostavat ennaltaehkäisevän puolustuksellisen pelotteen.
Tästä syystä Puolustusvoimain määrärahoja uusiin materiaalihankintoihin sekä reservin
kertausharjoituksiin on lisättävä. Aseellisen puolustuksen lisäksi turvallisuutta on täydennettävä
kyberosaamista ja kyberhyökkäysten ehkäisemistä kehittämällä.
Puolustusvoimien sekä varusmieskoulutuksen kustannuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia on
tarkasteltava aina ennakkoluulottomasti sekä maanpuolustuksellisesti että taloudellisesti
tehokkaimpien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi asevelvollisuusjärjestelmän ajanmukaisuudesta ja sen
hyväksyttävyydestä kansalaisten silmissä on pidettävä huolta.
Kokoomusnuorten asevelvollisuusmalli pohjautuu valikoivaan asevelvollisuuteen, joka koskisi kaikkia
18-60-vuotiaita suomalaisia sukupuolesta riippumatta. Kokoomusnuoret kehittäisi kutsuntoja
monialaisena yhteistyönä, ottaisi käyttöön palveluksen suorittaneiden maanpuolustusverovähennyksen
sekä kehittäisi asevelvollisten palveluksen aikaista toimeentuloa. Isänmaan eteen tehtävästä työstä ja
siihen kouluttautumisesta tulee saada arvoisensa korvaus.
Venäjä ja sen viimeaikainen kehitys ja toiminta luovat Suomen ja Euroopan turvallisuudelle niin poliittisia
kuin sotilaallisia uhkakuvia. Suomen puolustusvalmius tulee jatkossakin perustaa uskottavaan

puolustuskykyyn sekä syvään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön muun läntisen maailman
kanssa.
Kokoomusnuoret esittää, että:
●

Puolustusbudjetin osuus bruttokansantuotteesta nostetaan vähintään kahteen (2) prosenttiin.

●

Materiaalihankintojen määrärahoja kasvatetaan.

●

Kertausharjoitusten määrää sekä niihin osallistuvien määrää kasvatetaan.

●

Ulotetaan asevelvollisuus koskemaan kaikkia 18-60-vuotiaita sukupuolesta riippumatta. Otetaan
käyttöön valikoiva asevelvollisuus. Valikoidaan kutsunnoissa puolustusvoimien tarvitsema määrä
palveluksen suorittajia koko ikäluokasta. Tarpeen vaatiessa Puolustusvoimat voi määrätä osan
ikäluokasta palvelukseen.

●

Maanpuolustusverovähennys otetaan käyttöön palveluksen suorittaneille.

●

Varusmiespalveluksesta ja kertausharjoituksista maksettavan päivärahan suuruutta nostetaan.
Erityisesti yksin asuvien ja perheellisten varusmiesten toimeentuloa kehitetään.

●

Tuodaan sotilasavustuksen tulorajat samalle tasolle opintotuen tulorajojen kanssa.

Ulkopolitiikka
Länsi on liberaalien demokratioiden ja tiiviiden kansainvälisten instituutioiden muodostama
kokonaisuus. Koronaviruspandemia on vaikuttanut valtioiden kansainväliseen toimintaan eri tavoin,
mutta ulkopolitiikan perusteita se ei ole radikaalisti muuttanut.
Kokoomusnuoret näkee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta olennaisena, että Suomi siirtyy
entistä tiiviimmäksi osaksi Länttä. Aikana, jolloin luotto kansainväliseen yhteistyöhön ja liberalismin
perusarvoihin on vastatuulessa, Suomen tulee entistä vahvemmin puolustaa miljardeja ihmisiä
köyhyydestä ja mielivallasta vapauttanutta liberaalidemokraattista yhteiskuntamallia yhteisrintamassa
muun läntisen maailman kanssa. Avainasemassa tässä ovat vahvat poliittiset, taloudelliset ja
sotilaalliset liittolaissuhteet.
Jo koronavirusta edeltäneessä maailmassa maailmanpoliittinen tilanne oli liikkeessä. Pandemia on
kiihdyttänyt monia aiemmin hitaasti edenneitä kehityskulkuja. Autoritaaristen valtojen harjoittama
ulkopoliittinen opportunismi ei ole kadonnut, pikemminkin sille on tarjoutunut uusia mahdollisuuksia
epidemian myötä.
Erityisen selvästi tämä näkyy Kiinan kommunistisen puolueen valitsemassa aggressiivisessa
laajentumispolitiikassa. Koronavirus on tarjonnut puolueelle hetken tavoitella maailmanlaajuisen
hegemonin asemaa. Tällä valitulla ulkopolitiikan linjalla maksajiksi joutuvat Kiinan vähemmistökansat ja
maailman pienemmät valtiot Afrikasta Eurooppaan.
Yhdysvaltain huomion kiinnittyessä entistä enemmän maan sisäisiin asioihin on muiden läntisten
valtioiden otettava vakauden ja turvallisuuden ylläpitämisen taakka entistä suuremmin harteilleen.
Atlanttinen epävarmuus ja Venäjän voimapolitiikka ovat luoneet uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen
kehityssuuntauksen Euroopassa, mikä lupaa paljon mutta pohjimmiltaan ei takaa mitään.
Suomen kaltaiselle pienelle maalle on luontevaa hakea tukea itseään suuremmista kokonaisuuksista,
kuten Euroopan unionista, YK:sta ja ennen kaikkea Pohjois-Atlantin liitosta Natosta. Samanaikaisesti
Suomen on pysyttävä mukana Euroopan unionin puitteissa kehittyvissä alueellisen yhteistoiminnan
muodoissa, kuten Pohjolan alati tiivistyvässä poliittisessa ja sotilaallisessa yhteistyössä.
Euroopan unionilla on todelliset edellytykset vaikuttaa globaaleihin kehityskulkuihin. Sen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan toimintakykyä on siksi merkittävästi vahvistettava. Määräenemmistöllä tehtäviä
päätöksiä on lisättävä, minkä lisäksi unionille tulee perustaa turvallisuuspoliittinen elin nopeamman ja
tehokkaamman päätöksenteon mahdollistamiseksi. Suomen on edistettävä yhteisymmärrystä
Lissabonin sopimuksen EU:n turvatakuita käsittelevän 42.7. artiklan merkityksestä ja aktivoinnista
tarpeen vaatiessa. EU:n vaikutusvaltaa YK:ssa on vahvistettava antamalla sille pysyvä jäsenyys
turvallisuusneuvostossa.

Kokoomusnuoret näkee tarpeelliseksi ylläpitää ja kehittää toimia hybridivaikuttamista vastaan.
Kansalaisten medialukutaitoa jatkuvan tietovirran määrittämässä maailmassa on ylläpidettävä,
poliittista korruptiota on kitkettävä, kyky vastatiedusteluun on luotava ja yhteiskunnalliset jakolinjat on
tunnistettava ja purettava.
Kyberturvallisuuden kysymykset arkipäiväistyvät vuosi vuodelta, ja samaan tapaan myös kyberiskujen
vaikutuksista saadaan kuulla ja kiihtyvään tahtiin myös todeta. Kyberiskujen vaikutus voi ulottua hyvin
laajalle valtioiden ja yhteiskunnan arkeen. Siksi niitä tuleekin käsitellä samoin kuin mitä tahansa muita
sotilaallisluontoisia toimenpiteitä. Tästä syystä Kokoomusnuoret näkee tarpeen kyberaseiden käyttöä
määrittelevän kansainvälisen sopimuksen luomiselle Euroopan unionin puitteissa.
Kyberasejärjestelmien lisäksi itsenäisesti toimivat asejärjestelmät kehittyvät kiihtyvää tahtia ja yleistyvät
valtioiden arsenaaleissa. Erityisen ongelmalliseksi tämä kehitys muodostuu, kun huomioidaan, että
asejärjestelmien kohdennus- ja hyökkäyspäätökset voivat siirtyä pois käyttäjien päätösvallasta. Tämä
luo tarpeen itsenäisesti toimivien asejärjestelmien sääntelylle.
Ilmastonmuutoksen sulattaessa Arktisen alueen jäätiköitä sen vesistöistä ja saaristoista tulee
helpommin navigoitavia ja sen luonnonvarat tulevat helpommin ihmisten käytettäviksi. Strategisesti
merkittävän Arktisesta tekevät sen tarjoamat vaihtoehtoiset kauppareitit Tyynen valtameren ja Atlantin
valtameren välille, merkittävät hiilivetyvarannot, kalastusalueet sekä matkailupotentiaali. Siksi Arktiselle
alueelle kohdistuu Jäämeren rannikkovaltioiden välisiä kilpailevia aluevaatimuksia ja rajakiistoja.
Erityisesti Venäjä on tehnyt merkittäviä aluevaatimuksia aina Pohjoisnavalle saakka ja on lisännyt
merkittävästi sotilaallista läsnäoloaan Arktisella alueella (mm. Suomea naapuroivalla Kuolan
niemimaalla) viime vuosien aikana. Muita valtioita, jotka kilpailevat Arktisen alueen luonnonvaroista sekä
erityisesti sen kauppareittien hallinnasta, ovat Yhdysvallat, Kanada, Norja ja Tanska. Jopa Kiinalla on
merkittävänä vientimaana strateginen intressi Siperian pohjoispuolella kulkevan Koillisväylän
turvaamisessa.
Arktisen alueen keskeisin yhteistyöorganisaatio on Arktinen neuvosto, johon Suomikin kuuluu. Arktisen
neuvoston toiminta keskittyy lähinnä ympäristö-, meriturvallisuus-, ja tutkimusyhteistyöhön, jättäen
alueen turvallisuuspoliittiset kysymykset pitkälti vailla kansainvälistä foorumia niiden ratkaisuun. On
Suomen edun mukaista välttää geopoliittisten jännitteiden kasautumista ja mahdollisten
konfliktitilanteiden syttymistä pohjoisessa lähinaapurustossaan. Siksi Suomen tulisi edistää laajempaa
yhteisymmärrystä Arktisen alueen tulevaisuudesta sekä selkeiden kansainvälisten pelisääntöjen
noudattamista Arktisten alueiden jaossa ja käytössä.
Kokoomusnuoret esittää, että:
●

Suomi edistää omalla ulkopolitiikallaan yksilönvapauden, ihmisoikeuksien, vapaan
markkinatalouden, demokratian, puhtaan ympäristön ja muiden länsimaisten arvojen
toteutumista maailmassa.

●

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehdään kokonaisvaltaisesti ilman, että Venäjälle annetaan
ylisuurta merkitystä päätöksenteossa. Uskottava puolustuskyky, läntinen yhteistyö ja toiminta
kansainvälisissä järjestöissä on sovitettava yhdeksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, jonka
myötä Venäjän suhteellinen painoarvo vähenee.

●

Suomi vahvistaa edelleen rooliaan YK:ssa, OECD:ssa, WTO:ssa, Etyjissä ja muissa
kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä, ja edistää näiden asemaa maailmanpolitiikassa. Toimiva
kansainvälinen yhteistyö on Suomen kaltaisten maiden etu.

●

Määräenemmistöllä tehtäviä
turvallisuuspolitiikassa.

●

EU:lle on perustettava turvallisuuspoliittinen elin nopeampien ja tehokkaampien päätösten
aikaansaamiseksi.

●

Suomen tulee edistää yhteisymmärrystä Lissabonin sopimuksen EU:n turvatakuita käsittelevän
42.7. artiklan merkityksestä ja aktivoinnista.

●

EU:n on tavoiteltava pysyvää jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa.

päätöksiä
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ulko-

ja

●

Suomen ulkopolitiikka pohjautuu aktiiviseen pyrkimykseen siirtyä entistä tiiviimmäksi osaksi
läntistä arvoyhteisöä.

●

Suomi aloittaa hakuprosessin Naton jäseneksi eduskunnan päätöksellä, riippumatta Ruotsin
ratkaisusta.

●

Suomi osaltaan vakauttaa pakolaiskriisistä
taloudellisella ja poliittisella tuella.

●

Kykyä hybdridivaikuttamisen torjuntaan lisätään yhteiskunnallisin ja valtiollisin toimenpitein, kuten
tehostamalla medialukutaitoa, kehittämällä vastatiedustelua ja tunnistamalla valheellista
informaatiota propagandatarkoituksessa levittäviä tahoja.

●

Kyberasejärjestelmien kohdistumista siviileihin on rajoitettava kansainvälisellä sopimuksella.
Kyberhyökkäykset kriittisiin siviiliyhteiskunnan kohteisiin tulkitaan samoin kuin muut vastaavat
sotilaalliset toimenpiteet.

●

Varaudutaan deepfakejen avulla tehtävään informaatiovaikuttamiseen kansallisella ja EU-tasolla.

●

Suomi edistää ilman ihmistä toimivien tappavien asejärjestelmien käyttöä kieltävän
kansainvälisen sopimuksen aikaansaamista.

●

Arvokisamaiden ihmisoikeustilanne tulee ottaa huomioon niitä myönnettäessä.

●

Suomen on edistettävä Arktisen alueen rajakiistojen ratkaisua sekä Koillisväylän ja Luoteisväylän
mahdollisimman vapaata kansainvälistä käyttöä.

●

Suomen on tuotava turvallisuuspoliittisia kysymyksiä Arktisen neuvoston asialistalle, ja Arktiselle
neuvostolle on luotava foorumi turvallisuuspoliittisten kysymysten ratkaisuun.

●

Suomi ja Euroopan unioni pyrkivät riippumattomuuteen venäläisestä tuontienergiasta.

●

EU:n on laajennettava sanktiopolitiikkaansa suhteessa Kiinaan Hong Kongin viimeaikaisten
tapahtumien sekä Kiinan uiguurivähemmistöön kohdistuvan kansanmurhan johdosta.

kärsivien

maiden

tilannetta

sotilaallisella,

Eurooppa-politiikka
Kokoomusnuoret on sitoutunut puolustamaan eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan unionia. Historia
on näyttänyt, että unioni on pystynyt vahvasti suoriutumaan perustehtävästään rauhan ja vakauden
edistäjänä ja turvaajana. Unioni on Suomelle tärkein arvoyhteisö ja väylä kansainväliseen
vaikuttamiseen.
Lähes kaikkialla Euroopassa EU-kansalaiset luottavat enemmän Euroopan unioniin kuin kansallisiin
poliitikkoihinsa. 2020-luvulla EU:n haasteet eivät ensisijaisesti liity sen legitimiteettiin, vaan suurin
globaaleihin haasteisiin. Niihin ei Euroopassa voida vastata kuin EU:n tasolla. Jatkossa unionilta ja sen
jäsenmailta tarvitaan toimia muun muassa maahanmuuton hallintaan ja ilmaston lämpenemisen
torjuntaan. Samalla unionille ei ole taattu näillä politiikkalohkoilla työkaluja ratkaisujen tarjoamiseen ja
toimeenpanoon. Tällaisten työkalujen luominen vaatii EU-perussopimusten uudistamista.
Kansainvälisen vallankäytön muuttuessa jälleen moninapaiseksi Eurooppa on vahvempi ja kykenee
parhaiten vaikuttamaan globaaleihin kehityskulkuihin, kun se on mahdollisimman yhtenäinen. Siksi
Kokoomusnuoret näkee, että Euroopan unioni täyttää tehtävänsä parhaiten läheisyysperiaatetta
noudattavana liittovaltiona. Liittovaltio ei tarkoita vallan keskittämistä, vaan sen hajauttamista tasoille,
joilla päätösten tekeminen on tarkoituksenmukaisinta ja demokraattisinta. Yhtenäinen Euroopan unioni
turvaa jäsentensä itsemääräämisoikeuden parhaiten.
Euroopan unionin on tulevaisuudessa keskityttävä ennen kaikkea ilmastonmuutoksen torjuntaan,
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sisämarkkinoiden syventämiseen, kansainvälisen
vapaakaupan syventämiseen sekä sananvapauden, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion
puolustamiseen. Unionin on otettava sille kuuluva johtajuus globaalien haasteiden ratkaisemisessa.
Suomen on puolestaan tuettava toimia, joilla unionille tarjotaan tähän riittävä toimivalta ja resurssit.
Euroopan unioni on maailman integroitunein talousalue, mikä on tuottanut eurooppalaisille valtavasti
hyvinvointia ja kytkenyt jäsenmaiden elinkeinoelämät tiiviisti toisiinsa. Vahvan keskinäisriippuvuuden

vuoksi myös yhden jäsenmaan kohtaamat ongelmat heijastuvat nopeasti muihin. Tämän vuoksi EU
tarvitsee yhteisen, sääntöperustaisen finanssipolitiikan, ja sen yhteyteen velkajärjestelymekanismin
varmistamaan, että jokainen jäsenvaltio vastaa omista veloistaan.
Ison-Britannian unionista eroamiselle ei tule antaa ylikorostettua merkitystä EU:n tulevaisuutta
hahmoteltaessa. EU:n on jatkossakin voitava syventyä ja laajentua. Keskeisessä asemassa on
syventymisen tarkoituksenmukaisuus ja se, että jäseneksi haluavat maat täyttävät unioniin liittymisen
edellytyksenä olevat ns. Kööpenhaminan kriteerit. Jokaisen kriteerit täyttävän Euroopan valtion on
oltava tervetullut osaksi Euroopan unionia. Kiireellisin laajentumistarve on tällä hetkellä EU-rajojen sisälle
jäävällä Länsi-Balkanilla.
Unionin ei pidä taipua perusarvoistaan myöskään sisäisen erimielisyyden edessä. Unkarin ja Puolan
kehitys huonompaan suuntaan sekä muu populistinen opportunismi ei voi edetä seuraamuksitta ja
ilman toimenpiteitä. Unionin kestävyyden kannalta näille toimenpiteille on kuitenkin saatava yhteiset
ehdot, vaikka se osoittautuisi haastavaksi. Euroopan unioni on historiansa aikana purkanut rajoja
Euroopan sisällä, eikä sen tehtävä ole tuoda niitä takaisin.
Unionin politiikkaan ja turvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi myös kandidaatti- sekä kumppanimaiden
ja maantieteellisesti lähellä sijaitsevien kolmansien maiden sisäiset ja ulkoiset konfliktit. Erityisesti EU:n
itäisen kumppanuuden ohjelmia on tarvittaessa syvennettävä ja laajennettava vastaamaan tämän
päivän poliittisia ja taloudellisia haasteita. Kynnystä sanktioiden käyttämiseen sääntörikkomusten
kohdalla on madallettava.
Afrikka on EU:lle strategisesti tärkeä kumppani ja mantereen vakaus sekä taloudellinen kehitys ovat EU
intresseissä. EU:n tulee erityisesti tukea Afrikan Unionin hallinnollista sekä poliittista kehittymistä,
parantaen sen toimintakykyä. Kumppanuuden tärkeys ja laajuus näkyy erityisesti Euroopan komission
laatiman Afrikka-strategian muodossa, minkä toimeenpanoon on panostettava.
EU:n on kannettava vastuuta demokratiakehityksestä laajemmin myös unionin rajojen ulkopuolella.
Unionin on otettava vahvempi rooli muun muassa Venäjän ja Valko-Venäjän tilanteiden suhteen ja
maiden demokratian turvaamiseksi. Tätä varten on mahdollistettava laajempi vaikutusarsenaali
esimerkiksi talouspakotteiden osalta.
Suomen on otettava entistä aktiivisempi rooli Euroopan unionissa. Suomen on pyrittävä unionin kaikkiin
ytimiin. Kansallisen EU-politiikkamme on perustuttava oikeusvaltioon, markkinoihin ja tehokkaaseen
hallintoon. Suomi edistää Euroopan unionin roolia vapaan maailman majakkana.
Kokoomuksen tulee olla Suomen johtava Eurooppa-puolue. Osana Euroopan kansanpuoluetta (EPP) sen
tulee toimia vapaan markkinatalouden, oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen puolesta.
Kokoomuksen tulee vastustaa sellaisten kansallisten puolueiden jäsenyyttä omassa
europuolueessaan, jotka toimivat EPP:n ja Euroopan unionin perusarvojen vastaisesti. Omassa
kansainvälisessä työssään kokoomusnuoret toimivat kaikilla tasoilla liberaalin demokratian ja
perusoikeuksien puolesta.
Kokoomusnuoret esittää, että:
●

Euroopan unionista luodaan läheisyysperiaatetta kunnioittava liittovaltio.

●

Eurooppalaista demokratiaa vahvistetaan toimenpiteillä,
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen tilan syntymistä.

●

Euroopan unioniin kehitetään ja toimeenpannaan uskottava sanktiojärjestelmä perussopimusten
ja niiden nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.

●

EU:n perussopimuksia uudistetaan niin, että samalla siirretään useampia politiikkalohkoja
tavallisen lainsäädäntömenettelyn piiriin.

●

Euroopan parlamentin toiminta keskitetään Brysseliin.

●

Kärkiehdokasmenettelystä Euroopan komission puheenjohtajan valinnassa pidetään kiinni ja sen
asemaa vahvistetaan.

joilla

tuetaan

eurooppalaisen

●

EU:n on kannettava laajempaa vastuuta Venäjän sekä Valko-Venäjän demokratiakehityksen
tilasta.

●

EU:n itäisen kumppanuuden ohjelmia syvennetään ja laajennetaan taloudellisen hyvinvoinnin,
liikkuvuuden, sektorikohtaisen yhteistyön ja poliittisen assosiaation parantamiseksi.

●

EU:n ja Afrikan välistä kauppaa sekä yhteistyötä tulee lisätä, luoden perustaa Afrikan kestävälle
talouskehitykselle, elinkeinoelämän vahvistamiselle sekä poliittisen vakauden luomiselle.

●

Euroopan unionille luodaan tarkkarajainen toimivalta välillisten verojen keräämiseen.

●

Euroopan
unionille
luodaan
yhteinen,
sääntöperustainen
finanssipolitiikka,
velkajärjestelymekanismi, jossa jokainen jäsenvaltio vastaa omista veloistaan.

●

Unioni pyrkii määrätietoisesti nostamaan naisten ja vähemmistöjen määrää EU:n korkeimpien
viranhaltijoiden joukossa.

●

Euroopan unionin alaisuuteen perustetaan yhteinen huoltovarmuusvarasto.

●

EU turvaa digipolitiikassaan yksityishenkilön omistajuuden ja itsemääräämisoikeuden koskien
omaa dataansa sekä sen kaupallista että ei-kMaupallista hyödyntämistä.

●

Euroopan kansanpuolue (EPP) erottaa jäsenyydestään puolueet, jotka toimivat kotimaassaan
EPP:n arvojen vastaisesti. Tällä hetkellä edellytyksiä jäsenyyteen ei ole Unkarin Fidesz- ja
KDNP-puolueilla.

●

Euroopan kansanpuolue (EPP) tekee Euroopan parlamentissa yhteistyötä vain sellaisten
puolueryhmien kanssa, jotka allekirjoittavat demokratian ja länsimaisen oikeusvaltion
perusperiaatteet. Tämä tarkoittaa yhteistyön välttämistä niin äärioikeistolaisten kuin
äärivasemmistolaisten puolueiden kanssa.

●

Euroopan unionin laajentumista Länsi-Balkanille edistetään määrätietoisesti ja unioniin pyrkiville
maille luodaan selkeät askeleet kohti jäsenyyttä.

sekä

Kauppapolitiikka
Kansainvälisen kaupan vapauttaminen on luonut maailmaan runsaasti hyvinvointia ja vähentänyt
köyhyyttä. Kuitenkin valtioiden asettamien kaupankäynnin esteiden määrä on tutkimusten mukaan ollut
kasvussa ja suurvaltojen väliset kaupallis-taloudelliset jännitteet merkittävästi lisääntyneet.
Euroopan unionin on torjuttava protektionismin nousua globaalisti avoimella ja tavoitteellisella
kauppapolitiikalla, mikä tarjoaa sille taloudellisen hyödyn lisäksi mahdollisuuden edistää maailmalla
arvojensa toteutumista. EU:n asema maailman suurimpana talousalueena antaa meille erityistä
vipuvoimaa erilaisissa poliittisissa neuvotteluissa.
Maailman
kauppajärjestö
(WTO) muodostaa pohjan sääntöpohjaiselle monenkeskiselle
kauppajärjestelmälle ja on siksi Suomen kaltaisille pienille, kansainvälisestä kaupasta riippuvaisille
valtioille ehdottoman tärkeä. WTO:n olemassaolo on kuitenkin uhattuna, sillä sen päätöksenteko
edellyttää yksimielisyyttä kaikilta 164:ltä jäseneltä, eikä sen puitteissa käydyissä neuvotteluissa ole
saavutettu todellisia tuloksia pitkään aikaan. Yksittäisten jäsenten vastustuksesta huolimatta
monenkeskeistä sääntelyä tarvitaan esimerkiksi kaupan sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten
hallintaan, sekä sähköisen kaupan sääntöjen kehittämiseen. Siksi WTO:ta tulee määrätietoisesti
uudistaa.
Koska WTO:n piirissä käytävät neuvottelut ovat parhaillaan jumiutuneet, Euroopan unionin tulee nyt
keskittyä sen uudistamisen ohella kahdenvälisten kauppasopimusten laatimiseen. Mikäli
vapaakauppa-alue Pohjois-Amerikan kanssa saadaan aikaan, alueesta syntyy maailman suurin
talousalue, mikä kasvattaa EU:n valta-asemaa maailmankaupassa entisestään. Tätä asemaa voidaan
puolestaan käyttää ilmastotavoitteiden toimeenpanoon ja perusarvojemme suojelemiseen.
Kiina on pyrkinyt määrätietoisesti lisäämään globaalia vaikutusvaltaansa. Sen harjoittama
kauppapolitiikka on aggressiivista, eikä se ole sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisen kaupankäynnin
sääntöjä. Kiina on myös toistuvasti osoittanut olevansa valmis käyttämään taloudellista
vaikutusvaltaansa esimerkiksi kauppakumppaniensa poliittiseen painostamiseen, minkä lisäksi se pyrkii

saamaan pääsyn muiden valtioiden hallussa olevaan strategiseen infrastruktuuriin ja teknologiaan.
Euroopan unionin on pyrittävä kehittämään kansainvälisen kaupankäynnin sääntöjä samanhenkisten
valtioiden kanssa haitallista politiikkaa ehkäiseväksi ja suojauduttava itse Kiinan toimilta, esimerkiksi
ulkomaisten investointien tiukemman tarkastelun avulla.
Kokoomusnuoret esittää, että:
●

Euroopan unionin tulee torjua protektionismia ja purkaa määrätietoisesti globaalin kaupankäynnin
esteitä.

●

Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulee antaa EU:n komissiolle tarpeeksi
neuvottelumandaatteja, jotta eurooppalainen liikasääntely ei muodostu esteeksi.

●

Suomi työskentelee Maailman kauppajärjestö WTO:n uudistamiseksi, ja sen päätöksenteon
konsensusmallin höllentämiseksi esim. enemmistöäänestyksiä kohti.

●

Euroopan unioni edistää WTO:ssa hiilitullijärjestelmän käyttöönottoa niiden maiden kohdalla, jotka
eivät hinnoittele kasvihuonepäästöjä.

●

Euroopan unionin ja Pohjois-Amerikan välisiä kaupan esteitä vähennetään ja niiden välille pyritään
muodostamaan yhteinen transatlanttinen vapaakauppa-alue.

●

TTIP-sopimuksen neuvotteluita jatketaan niin pian kuin mahdollista investointisuojan ja
GMO-tuotteiden vapautuksen kanssa.

●

CETA-sopimus ratifioidaan EU-maissa.

●

Euroopan
unioni
purkaa
maataloustuotteiden
maataloustuottajien aseman parantamiseksi.

●

Kiinan taloudellisen vaikutusvallan kasvua hillitään kauppasopimusten kautta.

●

EU:n ulkopuolelta tuleville investoinneille luodaan riittävä tarkastelumekanismi strategisesti
tärkeän infrastruktuurin ja teknologian suojaamiseksi.

●

Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin vahvistetaan.

tuontitullinsa

kehittyvien

joustavia

maiden

Kehityspolitiikka
Vaikka elintaso maailmassa paranee valtavalla vauhdilla, kaikki valtiot eivät ole päässeet tähän
kehitykseen yhtä lailla osallisiksi. Maailman kehityksen epätasainen jakautuminen näkyy erityisesti
kasvavassa pakolaisten määrässä, joka tulee etenkin ilmastonmuutoksen vuoksi lisääntymään
tulevaisuudessa kiihtyvällä tahdilla.
Paras ratkaisu näiden haasteiden ratkaisemiseen on niiden juurisyihin puuttuminen. Suomelle parhaita
välineitä tähän vapaakaupan edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi ovat
rauhanturvaaminen ja toimiva kehitysyhteistyö. Kehityspolitiikan on perustuttava tutkittuun tietoon ja
suoritusmittareihin, joista voidaan tunnistaa parhaat tavat saada rajallisilla resursseilla mahdollisimman
suuri vaikutus.
Kokoomusnuoret priorisoisi kehitysapua valtioiden perusedellytysten turvaamiseen. Tärkein niistä on
sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen naisten ja tyttöjen oikeuksien eteen tehtävällä työllä
etenkin kehittyvissä valtioissa, joissa se on suurimpia ongelmia. Tämä vahvistaa tutkitusti koko
yhteiskuntaa ja edesauttaa muiden kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista.
Kaupankäynnin, ihmisten liikkuvuuden ja turvallisuuden takaamisen tärkeä edellytys on toimiva
infrastruktuuri, johon kuuluu sähköntuotannon, vesihuollon ja tieverkon ylläpito. Lisäksi hyvä hallinto,
alhainen korruptio, hyvin laadittu perustuslaki ja kyvykäs julkinen hallinto ovat tärkeitä yhteiskunnan
kehittämisen kannalta.
Kiinan vaikutusvalta Afrikassa on huimasti kasvanut 2000-luvulla ja siitä on tullut Afrikan tärkein
kauppakumppani EU:n jälkeen. Kiina on poliittisilla linjauksillaan ohjannut kiinalaisia yrityksiä
investoimaan suuria summia Afrikkaan valtiollisten valtaintressien edistämiseksi. Investoimalla
Afrikkaan, erityisesti strategisesti tärkeisiin kohteisiin kuten satamiin, rautateihin sekä voimaloihin,
Kiinan vaikutusvalta Afrikan sisäisissä asioissa on vahvistunut. Vaikka EU investoi Afrikkaan

moninkertaisesti enemmän kuin Kiina, siltä puuttuu investointien ja muiden toimien koordinointi, minkä
vuoksi melkein jokaisella EU-maalla on omat Afrikka-strategiansa ja omat intressinsä mantereella.
Toimien vaikuttavuuden maksimoimiseksi merkittävä osa EU-maiden kehitysyhteistyöstä tulisi siirtää
EU:n toimivallan alle.
Kehittyvien maiden energiankulutus jatkaa kasvuaan, eikä monissa niistä koskaan tapahtunut
länsimaihin verrattavissa olevaa teollista vallankumousta. Tavoitteena on siksi oltava, että kehittyvät
maat pystyisivät harppaamaan kokonaan fossiilisiin energiamuotoihin pohjautuvan vaiheen yli suoraan
päästöttömiin energiamuotoihin pohjautuvaan tuotantoon. Suomen ja EU:n tulee tukea näiden maiden
uusiutuvaa energiantuotantoa vihreiden investointien sekä Euroopassa hyväksi todettujen
teknologioiden sekä toimintatapojen kuten päästökompensaation jakamisella Afrikkaan.
Kokoomusnuoret esittää, että:
●

Kehitysavun määrä säilytetään nykyisellä tasolla.

●

Merkittävä osa EU-maiden kehitysyhteistyöstä tulisi siirtää EU:n kompetenssiin, parantaen
toimien koordinointia sekä voimavarojen tehokasta käyttöä, säilyttäen kuitenkin mahdollisuuden
toteuttaa kansallisesti tärkeitä hankkeita.

●

Business Finland-konseptia sovelletaan kehitysyhteistyössä kehitysviennin muodossa.
Kehitysyhteistyössä panostetaan kehittyvien talouksien talouskasvun hiilineutraaliuteen ja
puhtaaseen energiantuotantoon

●

Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen, infrastruktuurin kehittäminen, koulutustavoitteiden
saavuttaminen sekä hyvän ja vakaan hallinnon edistäminen asetetaan Suomen kehityspolitiikan
kärkitavoitteiksi.

●

Kehitysavun tulee perustua tutkittuun tietoon ja määriteltyihin suoritusmittareihin, joista voidaan
tunnistaa tehokkaimmat tavat saada rajallisista resursseista mahdollisimman suuri vaikutus.

●

Kehityspolitiikassa vaaditaan entistä selkeämmin tulosvastuuta.

