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Приети приоритети на ЕЗП за 2019 г.: какво ще отстояват Европейските зелени
Уважаеми гласоподаватели,
време е да разрешим проблемите с изменението на климата. Сега е времето да
защитим демокрацията. Сега е времето да се изправим срещу омразата и расизма.
Сега е времето да се борим за социална справедливост. Сега е времето за промяна в
Европа, за да могат гражданите й да сбъднат мечтите си.
Нашата зелена визия е за Европа, която:
- насърчава развитието на зелената икономика, което ще позволи създаването на покачествени, нови работни места;
- гарантира справедливост за съвременното общество и поколенията и приобщаваща
демокрация;
- защитава гражданите и ги овластява;
- цени високо разнообразието и зачита върховенството на закона;
- насърчава световния мир и Целите за устойчиво развитие.
Желаем да подновим обещанието за Европа и подкрепяме “европейския проект“. Ще
работим като се противопоставяме и изолираме онези, които се опитват да приравнят
добре обоснованата критика на недостатъците и грешките с връщане към антиевропейско говорене, екстремизъм и ксенофобия. Казваме „не“ на Европа на
национализма. Считаме процеса на обединение на Европа за голямо историческо
постижение. Това носи ползи за европейците по много начини. Ние обаче няма да
лежим на стари лаври. Европа, нашият общ дом, е всеотдайност, отговорност.
Европейското единство трябва да се задълбочава с всяко следващо поколение. В
наши дни става все по-важно да работим заедно за нашите споделени ценности и
интереси в световен мащаб. За да се справим с големите предизвикателства, ние
трябва да постигнем съгласие относно европейския суверенитет, тъй като отделните
държави не са достатъчно силни. Нека работим
за преодоляването на
предизвикателствата и оползотворяване на възможностите, заедно като европейци.
Европа трябва да подкрепя международното сътрудничество, правата на човека,
устойчивото развитие и мирното разрешаване на конфликти.
За да се изгради Европа, която работи за гражданите си, трябва да се укрепи
демокрацията. Институционалната рамка на ЕС трябва да продължи да се развива
като пълноценна демокрация на всички нива, в която всички обществени решения се
вземат по прозрачен начин от политически отговорни представители, определени чрез
демократични избори. Тази рамка трябва да позволи на гражданите да участват
активно в създаването на предпоставки за трансформация, която ще промени Европа
към по-добро. Следователно, лобирането трябва да бъде прозрачно, с правнообвързващи правила. Ето защо, ние подкрепяме граждански движения, които
насърчават солидарността, отговорността към околната среда и климата,
върховенството на закона, феминизма, справедливостта и свободата. Това са
1

29th Council
23-25 Nov 2018
Berlin

by the European Greens

29-ти Съвет
на Европейската зелена партия (ЕЗП/„Европейските зелени“)
23—25 ноември 2018 г.
Берлин

основните ценности на Зелените, които преследваме в стремежа си към обществена
демокрация. Икономическият и паричен съюз трябва да бъдат реформирани, за да се
гарантира, че напредъкът се споделя справедливо и няма изключени.
Призоваваме всички европейски граждани да се възползват от правото си на глас.
Рядко европейските избори са били толкова важни, колкото са следващите. Дали
Европа ще върви напред обединена или ще се разпадне зависи от избора на
гражданите, от Вашия избор. Ето дванадесетте Зелени приоритета за промяна на
Европа:
Борба с изменението на климата чрез изваждане от употреба на въглищата,
насърчаване на енергийната ефективност и преминаване към 100% възобновяеми
енергийни източници
Изменението на климата е ключово предизвикателството за нашето време. Ако
човечеството не успее да овладее изменението на климата, това ще доведе до големи
разрушения и ще превърне много части от земното кълбо, на практика в необитаеми.
Решението на кризата с климата обаче съществува: то започва със слънчевата,
вятърната и енергията от други възобновяеми енергийни източници! Тяхната употреба
трябва да достигне до 100%, трябва да използваме ефективно енергията си,
постепенно да премахнем енергетиката, базирана на изкопаеми енергийни източници,
както и ядрената енергетика, като същевременно създадем устойчиви работни места
в засегнатите региони. За да намалим емисиите достатъчно бързо и да постигнем
глобалната цел за увеличаване на температурата с не повече от 1,5° C в световен
мащаб, ние ще работим усилено за справедлив преход към икономика с нулеви нетни
емисии. За подкрепяне на усилията ни са необходими нарочен „въглероден“ бюджет
на ЕС и стабилна минимална цена по отношение на въглеродните емисии.
Препоръчваме плавно изваждане от употреба на въглищата до 2030 г., а скоро след
това, и на другите изкопаеми горива. Субсидиите за изкопаемите и ядрените горива
трябва да бъдат спрени незабавно. Европа трябва да се откаже от изкопаемите горива
и да изтегли частни и публични средства от инвестиции в изкопаеми горива.
Инвестиции в справедлива зелена икономика, научни изследвания и иновации
Европа има шанса да се превърне в световен лидер в справедливия преход към
въглеродно-неутрална кръгова икономика чрез прилагане на т. нар. политика „Нова
зелена сделка“ (Green New Deal), която обединява икономически, социални и
екологични стимули, чрез преодоляване на парадигмата на режима на строги
ограничения, като вместо това осигурява икономическо развитие, което е от полза за
всички. Това обещава качествена трудова заетост и достойни работни места,
социално приобщаване, устойчивост към кризи и стабилност. С цел насърчаване на
икономическата сигурност, желаем да постигнем това в партньорство с
икономическите субекти, служителите, синдикатите и предприятията. Призоваваме за
ефективен и независим орган на ЕС за надзор на цифровия сектор, за да може
пазарната мощ на големите корпорации да бъде контролирана и ограничавана. Европа
се нуждае от обща устойчива промишлена политика. Призоваваме за развитие на
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производства, щадящи към околната среда и екологосъобразно финансиране, като в
същото време се противопоставяме на т.нар. практики на „мнимо опазване на
околната среда“ (green washing). Адекватното развитие на инфраструктурата ще бъде
с висок приоритет, като
се постави акцент върху научните изследвания и
екологичните иновации. Успоредно трябва да се развиват и цифровите и чистите
технологии, ръководени от потребностите на обществото и от целите на
международната общност за устойчиво развитие.
Не трябва да се допуска намаляване на изискванията към промишлените предприятия
и не трябва да се позволява на търговските споразумения да подкопават или да
попречат на екологичния и социалния напредък.
Гарантиране на достоен минимален доход в държавите-членки на ЕС
Европа трябва да се превърне в истински социален съюз: да овласти работещите, да
се бори с бедността и да намали неравенството. Социалното обещание за
справедливост и приобщаване на всички граждани трябва да бъде подновено. Европа
не трябва да се превръща в жертва на политики на строги ограничения, нито на
корпоративна алчност. Ние се противопоставяме на „социалния дъмпинг“. Трябва да
се осигурят справедливо заплащане, права на синдикатите и достойни условия на
труд. Европейското рамково законодателство, чрез директива за минимален доход,
приета от следващия Европейски парламент, трябва да изисква от държавите членки
да гарантират на гражданите си достоен минимален доход, при спазване на
разпоредбите на националните системи за социално осигуряване. Освен това,
Зелените се борят за справедливо заплащане на болничните и ясно регламентиран
родителски отпуск във всички държави. Социалните права трябва да бъдат приведени
в сила чрез закон. Препоръчваме тестване на национално равнище на различни схеми
по отношение на универсалния базов доход и намаляване на работното време.
Поддържане на върховенството на закона и основните права, увеличаване на
прозрачността и борбата с корупцията
Върховенството на закона е застрашено както в Европа, така и по света. Неговата
защита от авторитаризма е битка за душата на Европа. Европейските институции и
държавите членки трябва да бъдат обединени в тази битка. ЕС се нуждае от
обвързващ и всеобхватен механизъм за редовен мониторинг на: състоянието на
демокрацията, правото на опозиционните сили да бъдат изслушвани, върховенството
на закона, свободния печат и основните права във всички държави — членки на ЕС.
Освен това, Съюзът се нуждае от система на политически диалог и мерки за
посредничество и подкрепа за независимите медии, гражданското общество, и ако е
необходимо, на подходящи санкции. Прозрачността на институциите на ЕС за
гражданите е абсолютно необходима. Липсата на прозрачност в Съвета на ЕС
компрометира демократичната отчетност и позволява отправяне на лицемерни
обвинения срещу „Брюксел“. ЕС трябва надеждно да подкрепя малцинствените групи
срещу всякаква дискриминация. Съюзът трябва да гарантира защита на активисти,
журналисти и служители, които предоставят скрита информация на общественото
дознание. Европейските фондове не трябва да се използват за нарушаване на
3

29th Council
23-25 Nov 2018
Berlin

by the European Greens

29-ти Съвет
на Европейската зелена партия (ЕЗП/„Европейските зелени“)
23—25 ноември 2018 г.
Берлин

европейските
правила.
Националните
правителства,
които
подкопават
върховенството на закона, трябва да се лишават от контрол върху фондовете на ЕС,
при осигурена защита на крайните бенефициенти. Необходими са решителни мерки в
борбата с корупцията.
Защита на правото на убежище и създаване на законни и безопасни канали за
миграция
Гаранциите за безопасност за търсещите убежище съществуват поради „уроците“,
които ни е научила мрачната история на Европа. Правото на убежище, за нас Зелените,
не подлежи на преговори. Желаем политика за предоставяне на убежище, основана на
солидарност, хуманност и регламентирани процедури, включващ справедливо
споделяне на отговорности между държавите членки и възстановяването на
европейска мисия за морски спасителни операции. Европа трябва да създаде общи
стандарти и общи правила за трудова мобилност и миграция. Искаме Съюзът да
подкрепя държавите и общините при интеграцията на бежанци или мигранти.
Оказването на помощ на мигранти никога не следва да бъде криминализирано.
Търсещите убежище не трябва да го намират в затвора.
Превръщане на влаковете в истинска алтернатива на самолетите в Европа
Една от основните „зелени“ цели е да реорганизира транспортния сектор в цяла
Европа, за да се преодолее възможно най-бързо нашата зависимост от замърсяващи
автомобили, да се спре нарастващото замърсяване от въздухоплаването и масирано
да се инвестира в регионални и трансгранични железопътни мрежи. Въглеродните
емисии, отделяни от транспортния сектор, продължават да нарастват, особено тези от
автомобилите и самолетите. Свързването на държави и региони с бързи, нощни и
регионални влакове предлага положителна алтернатива. За да се изравнят условията
между железопътния и въздушния трафик, полетите трябва да бъдат облагани с повисоки тарифи.
Защита на здравето на нашите граждани чрез борба със замърсяването на въздуха и
водите и предотвратяване на пластмасовите отпадъци
Решителните действия по отношение на околната среда могат да подобрят живота на
милиони хора. За да опазим въздуха, който дишаме и водата, която пием, трябва бързо
да намалим замърсяването им. Всяка година фини частици и други замърсители на
въздуха водят до хиляди смъртни случаи. Значителното увеличение на заболяванията
е предизвикано от замърсяването на околната среда и нездравословния начин на
живот. Химикалите, хормоните, нитратите или микропластмасите в нашата
хранителна верига създават множество опасности за здравето. ЕС трябва да се заеме
със сърцевината на проблемите и да предприеме подходящи инициативи.
Нерециклируемите пластмаси трябва да бъдат облагани с данъци или забранени,
трябва да бъдат разработени устойчиви алтернативи и да бъдат увеличени целите по
отношение на рециклирането. За да запазим ценната си природа, искаме да разширим
значително защитените природни територии, така че да покрият ключови екосистеми.
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ЕС се нуждае от нова програма за действие в областта на околната среда. ЕС не трябва
да финансира увреждането на околната среда или биологичното разнообразие.
Морските защитени зони трябва да обхващат 20% от нашите морета.
Производство на качествени местни храни без ГМО и пестициди и животновъдство
без проявяване на жестокост към животните
Парите на европейските данъкоплатци в бъдеще ще подпомагат производството само
на здравословна храна за европейските граждани, вместо да субсидират аграрната
промишленост, която унищожава нашите почви, засилва кризата в биологичното
разнообразие и монополизира производството на храни. Най-отровните пестициди
трябва да бъдат забранени възможно най-скоро. Противопоставяме се на дъмпинга,
който създават европейските селскостопански продукти на световния пазар, като по
този начин се унищожава местното производство на храни в много развиващи се
държави. Ползите за земеделските производители от европейските селскостопански
политики трябва да бъдат правопропорционални на мащаба на мерките, предприети
от тях за защита на климата, водите, инвестиции в хуманното отглеждане на животни,
защита на биоразнообразието и въздържане от използването на ГМО. Искаме
справедливи цени на продуктите, произвеждани от земеделските стопани в
жизненоважни селски райони, вместо да служим на няколко мултинационални
компании с огромни приходи. Ние, Зелените, подкрепяме хуманното отношение към
животните, отглеждани във ферми, като алтернатива на жестокото им третиране в
масовото животновъдство и мъчителните условия при транспортиране на животни на
дълги разстояния.
Гарантиране на свободен достъп до качествено образование, справедливо платени
стажове и качествени работни места за младите хора
Младите хора изграждат бъдещето на Европа. Дължим им най-добрите възможни
условия и правото на младежка еманципация. Ето защо младите хора трябва да имат
право на достъпно висше образование, добри условия за обучение и справедлив
достъп до работни позиции с добри доходи. Социалната защита на младите хора ще
бъде гарантирана чрез минимален доход и тестването на концепцията на минимален
базов доход. ЕС следва да насърчава държавите членки да инвестират повече в
образованието. Европа трябва да инвестира сериозно във финансирането на ученето
през целия живот и преквалификацията. Финансирането по линия на ЕС на програми
за обмен, като например програмата „Еразъм“, трябва да бъде увеличено
десетократно. Всеки млад човек трябва да има възможността да участва в програма
за обмен, независимо от финансовото му състояние или образователния му статут.
Осигуряване на достатъчно финансиране за Европейския корпус за солидарност
трябва да даде възможност на младите хора да разработят свои собствени
доброволчески проекти. Ще се борим срещу регулациите на пазара на труда, които
възпрепятстват справедливия достъп на младите хора. Въвеждането на Европейски
културен паспорт със сигурност ще обогати програмата „Еразъм“.
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Борба за справедливост в данъчното облагане
Всеки трябва да даде своя справедлив принос в плащането на данъци, тъй като
укриването и избягването на корпоративни данъци са в ущърб на демокрацията.
Нашите общества стават все по-разделени. Несправедливото данъчно облагане
допринася за неравенството. Нарастващото неравенство, необезпокояваните лобита
и корупцията излагат демокрацията на огромен риск. Зелените ще разработят
данъчни режими, които няма да продължават да привилегироват големи
международни корпорации и заможни физически лица. В Европейския парламент се
борихме усилено за повече справедливост в данъчното облагане. Ще продължим
предприемането на енергични мерки срещу данъчните убежища, укриването и
избягването на данъци и изпирането на пари. Неприемливо е редица мултинационални
корпорации, както и големи интернет платформи да не плащат почти никакви данъци.
Ето защо искаме да въведем цифров данък в Европа. Зелените се противопоставят на
несправедливата данъчна конкуренция между държавите членки, която навсякъде е в
ущърб на публичните бюджети.
За по-феминистична Европа, борба срещу насилието, основано на пола и отстояване
на равни права за всички
Равенството между половете е в основата на политиките на Зелените. Искаме правото
на аборт да бъде включено в Хартата на основните права на ЕС. Искаме да
гарантираме безплатно и достъпно, качествено и безопасно сексуално и
репродуктивно здравеопазване и услуги за всички, включително аборт. Европа трябва
да се бори с насилието, основано на пола, както е посочено в политиките на
Европейския съюз за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното
насилие. Всички европейски държави трябва приоритетно да прилагат Истанбулската
конвенция. Решени сме да гарантираме равно заплащане за еднаква работа и побалансирано представителство на половете в структурите на властта. Искаме също
така всички политики и услуги да отчитат истинското разнообразие на европейците и
да се борят с и предотвратяват всички форми на дискриминация и насилие,
включително и срещу хора с различна сексуална ориентация.
Спиране на износа на оръжие за диктаторски режими и воюващи страни и
насърчаване на развитието
ЕС все още е проект за мир. За да поддържа мира, Европа се нуждае от обща политика
за сигурност и отбрана, като обединява и споделя ресурси, както и координира
усилията на държавите членки на европейско равнище. Европа не трябва да търси
печалби от безскрупулен износ на оръжия и технологии за наблюдение към
диктаторски режими или воюващи фракции. Трябва да се наложат строги изисквания
за износа. Стабилността и развитието не могат да бъдат гарантирани само чрез
военни средства. Европа трябва да увеличи финансирането за сътрудничество за
развитие, за да достигне най-малко 0,7% от БВП и да увеличи финансирането за
предотвратяване, разрешаване и модериране на граждански конфликти, вместо да го
намалява. Във време, когато правата на човека и околната среда са сериозно
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застрашени, Европа трябва да може да защитава своите ценности, като използва
пълен набор от външнополитически инструменти. Една всеобхватна концепция за
сигурността на хората може да процъфтява само в атмосфера на международно
сътрудничество и правосъдие, върховенство на закона и защита на човешките права.
Уважаеми гласоподаватели,
предстоящите избори ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на Европа. Искаме
да преодолеем статуквото и да отворим нова страница в общото ни европейско
начинание. Светът около нас не стои неподвижен и ние, гражданите на Европа, не
можем да си позволим да губим време. Нека бъдем тези, които ще променят Европа!
Нека съчетаем задълбочен анализ с далновидни цели и прагматичен подход.
Европейските зелени обещават да се борят за приоритетите, които Ви представяме в
този документ. Отправяме покана към всички европейски граждани да ни подкрепят
в тези битки. Избирането на повече зелени членове на Европейския парламент от
повече държави ще ни помогне да надградим върху тези мерки. За да реализираме
тези приоритети, ще се стремим да формираме прогресивни обединения и мнозинства
в следващия Европейски парламент. Зелените обещават да подкрепят водещ
кандидат за председател на следващата Европейска комисия, който желае да споделя
тези цели. Нека заедно да изградим една по-добра Европа.

При разлика между текстовете на различните езици, предимство има текстът на английски
език
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