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Vision
Alternativets Unges europapolitik er ikke dansk, men europæisk - og i sidste ende global. Vi vil
ikke kun skabe løsninger for danskere men for alle, som er så heldige at bo på vores kontinent,
og hjælpe dem, som ikke har fået de samme privilegier som fødselsret. Vi ser i EU et
kæmpemæssigt potentiale; et potentiale for solidaritet, for grænseoverskridende samarbejde og
for en ny grøn retning. Men dette potentiale kan først udleves, når vi også anerkender unionens
slagsider.
Lige nu står EU midt i både en social krise, en legitimitetskrise og vigtigst af alt en
klimakrise - og disse kriser kan rive Europa fra hinanden, hvis de ikke bliver håndteret.
Politisk er EU endvidere fanget mellem populistiske yderfløje, som vil splitte Europa i
stykker, og et handlingslammet politisk etablissement, som nægter at se EU's problemer direkte i
øjnene. Men på trods af disse parters store indflydelse ligger løsningen ikke på deres spektrum.
For svaret ligger hverken i at forsvare eller angribe det EU, vi kender, men i at ændre det for at
kunne redde det.

Et demokratisk Europa
I hjertet af EU’s problemer ligger der et demokratisk underskud. På trods af de mange
fremskridt, der er sket over de seneste år, har de kommercielle og finansielle
lobbyorganisationer ofte mere at sige end det europæiske folk. Den demokratiske krise har
gennem længere tid skabt en voksende kløft mellem magthaverne og den almindelige
borger, mens den som symptom på sig selv har kreeret en solid platform for nationalisme.
Hvis det demokratiske underskud ikke skal blive EU’s undergang, må unionen anerkende,
at fremtiden hverken ligger i den finansielle eller politiske top, men i den europæiske
befolkning. Hvis EU skal have reel demokratisk legitimitet, skal der ske en grundlæggende
institutionel reform, som sætter det europæiske folk i centrum og skinner lys på mørklagte
processer.

Derfor vil Alternativets Unge:
Styrke parlamentet - EU-parlamentet skal have initiativret og større mulighed for at
kontrollere EU’s ikke-valgte organer, f.eks. skal parlamentet være den drivende kraft i
kommissionens sammensætning og eventuelle afsættelse
Styrke det direkte demokrati, ved at styrke det europæiske borgerforslags system (ECI),
ved at reducere antallet af nødvendige underskrifter samt at fjerne kommissionens de
facto vetoret
Decentralisere Europa og udvide det lokale selvstyre, gennem reform af lovgivningen for
konkurrence og offentligt udbud, som øger kommuner og regioners ret til at modsige sig
privatisering og hjemtage offentlige tjenesteydelser, samt regulere erhvervslivet for at
fremme bæredygtige og alment gavnlige økonomier
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Gennemsigtiggøre EU ved at indføre
Et obligatorisk lobbyregister, hvor alle møder mellem lobbyister og
politikere/embedsmænd skal registreres
Offentliggørelse af referater fra møder i EU's institutioner
Fuld gennemsigtighed om, hvordan politikere og grupperinger bruger EU-midler
Åbenhed omkring forhandlinger, for eksempel i forbindelse med frihandelsaftaler

Demokratisere EU’s finansielle institutioner, ved at give Europa-Parlamentet beføjelserne
til at diktere ESM og ECB’s mål og midler
Arbejde mod en ny demokratisk forfatning for Europa, da roden til Europas
legitimitetskrise ligger i traktaterne. Vi starter en folkeinddragende og demokratisk proces
for udvikling og vedtagelse af en ny forfatning, som skal erstatte traktaterne

Et socialt retfærdigt Europa
Ordentlige levevilkår er en grundliggende menneskeligt ret, og EU bør derfor sikre dette
for alle sine borgere. Dog bliver flere af EU’s svageste borgere tabt på gulvet, mens vækst
og markedsinteresser i stedet prioriteres. Uligheden er markant til stede både indenfor de
enkelte medlemsstater og på tværs af grænserne. Der er ganske enkelt ikke nogen
retfærdighed, når så mange har så lidt, og så få har så meget. Derudover er flere millioner
EU-borgere i risiko for fattigdom og social eksklusion. Dette er mennesker, som EU har et
ansvar for, og dette ansvar bør EU tage, ikke blot som en samarbejdende, men som en
solidarisk union. EU skal være en union, der skaber lige muligheder og retfærdige
betingelser for alle sine borgere, frem for én, som forstørrer skellet mellem dem. Det skal
aldrig være en union, hvor den enkeltes chance for at lykkes bestemmes af, hvor de er
født, men derimod en union, der samarbejder på tværs af grænser, ikke blot om sit marked,
men om sine borgere og mennesker. Derfor må vi i Danmark også kigge ud over vores
egen grænse for at sikre alle EU-borgeres sikkerhed og velvære.

Derfor vil Alternativets Unge:
Indføre et europæisk arbejdstilsyn - Arbejderbevægelsen har langt fra nået de samme
fremskridt i andre EU-lande, som den har i de skandinaviske lande. Mange arbejdere i
Europa, særligt migrantarbejdere, arbejder under kummerlige og ulovlige forhold, uden at
medlemsstatens institutioner er i stand til eller ønsker at gøre noget ved det. Derfor er der
brug for en fælles europæisk indsats for at styrke fagbevægelsen og medlemsstaternes
institutioner med at stoppe arbejdsgiveres udnyttelse af arbejdere gennem et stærkt
europæisk arbejdstilsyn
Sikre alle en del af kagen, ved at oprette en fælles fond for alle europæere, som skal
indeholde profit fra ECB og en andel af aktier fra Europas børsnoterede virksomheder.
Afkastet af fonden skal udbetales til Europas borgere som det første trin mod en
europæisk borgerløn
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Omlægge det indre marked, da det indre marked, som vi kender det i dag, stiller
udfordringer i vejen for sociale og miljømæssige hensyn. Derfor skal der reformeres, så det
sætter mennesker og miljø før kortsigtet profit. Dette skal ske ved at begrænse princippet
om fri konkurrence, give offentlige myndigheder mulighed for at støtte og hjemtage
kritiske tjenester og give vægt til alle 3 bundlinjer i forordningen for offentlige udbud
Tage hånd om Europas svageste, ved at hjælpe Europas mest trængende gennem en
tilførsel af langt flere midler til den europæiske socialfond for at sikre alle Europas borgere
adgang til sundhedspleje, ordentlige boligforhold, ernæring og uddannelse
Indføre en skat på finansielle transaktioner, så der bliver penge til at finansiere vores
ambitiøse social- og klimaforslag

Et Europa i solidaritet med verden og sig selv
Tusindvis af flygtninge og migranter er - blot de seneste år - omkommet på deres livsfarlige
rute over Middelhavet til drømmen om Europa. Imens har EU stået og set
handlingslammet på, mens toppolitikere og medlemsstater har diskuteret om deres
uenigheder, og virksomheder og lobbyister har fattet et strammere greb om magten. EU
har imidlertid ressourcerne og potentialet til at hjælpe og redde disse mennesker, men
dette potentiale bliver forsømt, mens mellemstatslige forhandlinger og vækstmaksimering
sættes foran de helt basale humanistiske principper. EU er skabt for folket og bør derfor
være et solidarisk samarbejde, der sætter mennesker før alt andet, for når mennesker
drukner i Middelhavet, drukner de europæiske værdier med dem, og EU bevæger sig
længere væk sit ansvar og sin anstændighed. Vi skal i stedet være det Europa, som
flygtningene og migranterne drømmer om. Vi skal være et mere åbent, tolerant og empatisk
Europa, der arbejder for alle mennesker - ikke blot den øverste procent.

Derfor vil Alternativets Unge:
Bekæmpe skattely ved at gøre op med Europas skattelylande og fratage banker, som ikke
kan redegøre for, hvad de laver i skattelylande, retten til at operere i Europa. Derudover
skal et individs ejendomsrettigheder kunne inddrages, hvis individet findes skyldig i
skattesnyd
Skabe et humant fælleseuropæisk asylsystem, der skal skabe en solidarisk fordeling af
flygtninge i Europa og sikre, at alle europæiske og internationale regler bliver opfyldt
Skabe sikre flugtruter til Europa, da alt for mange dør på den farlige vej over Middelhavet.
Derfor skal der skabes sikre og lovlige veje til Europa
Udligne Europa ved en markant udvidelse af EU’s Samhørighedsfond med henblik på at
støtte underudviklede regioner i EU. Vores mål er at overføre Samhørighedsfondens midler
fra medlemsstatsligt niveau, så midlerne i højere grad bevilliges til trængte områder, hvor
de kan investeres i lokale tjenester. Vi vil endvidere udvide Samhørighedsfondens virke til
også at omfatte investeringer i boliger, sundhed og øvrige samfundsmæssige faciliteter.
Indfase bankunionen og give den beføjelser til at tæmme den finansielle sektor
Oprette et europæisk finansministerium - Efter mange år med hård sparepolitik er der
hårdt brug for investeringer i lokalområder og grøn infrastruktur. Dette skal ske gennem et
europæisk finansministerium med mandat til at opkræve afgifter og udstede obligationer
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Have fair handel over fri handel ved klart at sige nej til frihandelsaftaler, som indeholder
udemokratiske ISDS-systemer og dumper produkter til skade for fattige lande. I stedet vil
vi have handelsaftaler, som sætter arbejderrettigheder, menneskerettigheder og
bæredygtighed først

Et grønt Europa
Klimakrisen er Europas og verdens mest akutte og omfattende krise. Menneskeheden
befinder sig på et historisk brændpunkt og kan se frem til klimaforandringer,
masseudryddelse af arter og talrige følgekriser, hvis udviklingen fortsætter, som den har
gjort det. At begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad, sådan som FN’s
klimapanel opfordrer til, vil tilmed kræve hidtil usete tiltag. Men på trods af dette mørke billede
kan der findes lys i EU’s potentiale. EU har kæmpestore ressourcer, både materielle og i form af
selve samarbejdet, og med dem kan EU gå i en ny, grøn retning. Derfor har EU
ikke bare mulighed for, men også pligt til at være verdens forbillede for den grønne
omstilling. Dette kræver dog, at vi hæver ambitionerne og midlerne markant.

Derfor vil Alternativets Unge:
Have en “green new deal”, der skal være verdenshistoriens største investeringsprogram,
som skal løfte Europas grønne infrastruktur og lokalsamfund for at skabe en socialt
retfærdig grøn omstilling. Dette skal finansieres gennem grønne obligationer
Reformere kvotesystemet - Det nuværende CO2 kvotemarked har slået fejl. Virksomheder
og lande kan alt for let købe sig ud af sit ansvar, ofte uden at udledningerne falder det sted,
pengene ender. Derfor vil vi kraftigt reducere antallet af kvoter og udvide det til at dække
flere sektorer
Indføre en CO2-skat med tilbagebetaling og klimatold ved at beskatte CO2 og føre
provenuet tilbage til befolkningen for at undgå en social slagside. Derudover ønsker vi at
sikre europæiske virksomheders konkurrencedygtige ved at lægge en lignende afgift på
importerede varer
Reformere landbrugsstøtten - I stedet for store konventionelle landbrug skal vi støtte op
omkring mindre, økologiske, vegetabilske og permakulturelle landbrugsformer. Derudover
skal landbrugsstøtten også nytænkes, så den kan gå til skovrejsning og andre natur- og
klimaprojekter
Oprette en klimadomstol, da forbrydelser mod jorden også er forbrydelser mod
menneskeheden og derfor skal kunne stoppes og straffes. Derfor skal vi have en stærk
international klimadomstol, som kan stå op mod magtfulde multinationale selskaber
Have en bindende klimalov - EU’s klimamål er deprimerende lave. Derfor skal EU have
klimamål, som vil hjælpe verden med at gøre det, som ser mere og mere umuligt ud; at
holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader. Dette kræver, at der føres massive
midler til området, og at lande, der ikke bidrager, straffes
Gøre EU-natur positivt - hver gang, et stykke uberørt natur tages i brug, skal et større
område afsættes til ny natur
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