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Přijaté priority EGP pro rok 2019: O co Evropští zelení usilují 
 
Vážení voliči, 
nastal čas postavit se změně klimatu. Nastal čas chránit demokracii. Nastal čas vypořádat 
se s nenávistí a rasismem. Nastal čas bojovat za sociální spravedlnost. Nastal čas změnit 
Evropu tak, aby umožnila všem občanům naplnit své sny. 
 
V naší zelené vizi je Evropa místem, kde podporujeme ekologickou ekonomika, která 
umožňuje vytvářet nová kvalitní pracovní místa. Kde usilujeme o sociální a mezigenerační 
spravedlnost a o inkluzivní demokracii. Je to Evropa, která své občany chrání a dává jim 
slovo. Je to Evropa, která si cení různorodosti a ve které panuje právní stát. Je to Evropa, 
která podporuje mezinárodní mír a cíle udržitelného rozvoje OSN. Dlužíme to svým dětem a 
dlužíme to světu. 
 
Chceme obnovit evropský příslib. Stojíme za evropským projektem. Budeme pracovat na 
tom, abychom potlačili a izolovali ty, kteří se pokoušejí převést smysluplnou kritiku 
nedostatků a chyb do protievropské, extremistické a xenofobní nálady. Říkáme ne 
evropským nacionalismům. Proces sjednocování Evropy považujeme za velký historický 
úspěch. Přináší Evropanům výhody v mnoha směrech. Nespokojíme se ale s úspěchy 
minulosti. Evropa, náš společný domov, představuje odhodlání a zodpovědnost pro 
budoucnost. 
 
Evropská jednota se musí v každoé generací dále rozvíjet. Dnes je spolupráce na sdílených 
hodnotách a našich zájmech ve světě stále důležitější. Pro řešení velkých výzev dneška se 
musíme sjednotit na evropském postoji, protože jednotlivé státy nejsou dostatečně silné. 
Vypořádejme se s výzvami a příležitostmi společně - jako Evropané. Evropa musí podporovat 
různorodost, lidská práva, udržitelný rozvoj a mírové řešení konfliktů. 
 
K vybudování Evropy, která dostojí příslibu svým občanům, musíme posílit demokracii. 
Institucionální rámec EU se musí dále rozvíjet v plnou víceúrovňovou demokracii, ve které 
jsou všechna veřejná rozhodnutí přijímána transparentně, zvolenými a politicky 
zodpovědnými zástupci. Tento rámec musí umožnit občanům aktivně měnit Evropu k 
lepšímu. Pro transparentní rozhodování potřebujeme přijmout závazná pravidla pro lobbing.  
 
Stojíme za hnutími, která podporují solidaritu, odpovědnost za životní prostředí a klima, 
právní stát, feminismus, spravedlnost a svobodu. Toto jsou klíčové hodnoty Zelených, o které 
usilujeme. Hospodářská a měnová unie potřebuje reformy, abychom si byli jisti, že progres 
sdílíme férově mezi všemi a nikdo nezůstává pozadu 
 
Vyzýváme všechny občany Evropy, aby využili svého práva volit. Jen zřídkakdy měly 
evropské volby takové důsledky, jako tomu bude u těch nejbližších. Záleží na volbě občanů - 
na vaší volbě - zda se Evropa posune dopředu společně, nebo bude směřovat k rozpadu. Zde 
je dvanáct priorit Zelených, kterými chceme změnit Evropu: 
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Budeme bojovat proti klimatické změně ústupem od uhlí, podporou energetických úspor, 
účinnosti a přechodem na 100% obnovitelné zdroje energie. 
 
Změny klimatu jsou zásadní výzvou naší doby. Pokud se s nimi lidstvo nevypořádá, dojde k 
obrovské katastrofě, která zapříčiní, že mnohá území Země se stanou prakticky 
neobyvatelnými.  
 
Na tento problém ale existuje odpověď: Začíná u solární, větrné energie a dalších 
obnovitelných zdrojů! Musíme přejít na 100% energie z obnovitelných zdrojů, energii 
efektivně využívat, utlumovat fosilní i jadernou energii a vytvářet udržitelná pracovní místa v 
postižených oblastech. Abychom snížili emise dostatečně rychle a udrželi oteplování na 
úrovni 1.5 C, budeme usilovně bojovat za spravedlivý přechod k hospodářství s nulovými 
emisemi. Pro posílení našich snah je potřeba zavést uhlíkový rozpočet EU a minimální ceny 
emisních povolenek.  
 
Prosazujeme ústup od uhlí do roku 2030 a brzy poté i od dalších fosilních paliv. Dotace fosilní 
a jaderné energetice musí okamžitě skončit. Evropa musí odklonit investice od paliv a 
přesměrovat soukromé i veřejné peníze do jiných, udržitelných odvětví. 
 
Budeme investovat do zelené ekonomiky, výzkumu a inovací 
 
Evropa má šanci stát se světovým lídrem ve spravedlivém přechodu k uhlíkově 
neutrální,  cirkulární ekonomice. Skrze Green New Deal, Zelený nový úděl, můžeme překonat 
vnímání ekonomiky pouze jako série úsporných opatření a zajistit hospodářský rozvoj, z 
něhož mají prospěch všichni. Naše návrhy slibují dobrou práci a důstojné zaměstnání, 
udržitelnost, sociální začlenění a větší odolnost vůči krizi. Chceme toho dosáhnout v rámci 
partnerství s hospodářskými subjekty - zaměstnanci, odbory a podniky, -, abychom podpořili 
stabilitu ekonomiky.  
 
Vyzýváme k založení účinného a nezávislého orgánu EU pro dohled nad digitálním sektorem, 
aby bylo možné kontrolovat a v případě potřeby omezit tržní sílu velkých korporací. Evropa 
potřebuje společnou udržitelnou průmyslovou politiku. Vyzýváme k ekologizaci výroby a 
financování ekologizací, ale odmítáme „greenwashing“, tedy dezinformace šířené organizací 
za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe. Hlavní 
prioritou musí být adekvátní rozvoj infrastruktury, s důrazem na výzkum a ekologické 
inovace.  
 
Rozvoj digitálních i čistých technologií musí jít ruku v ruce se společenskými potřebami a cíli 
udržitelného rozvoje OSN. Průmyslová (de-)regulace a obchodní dohody nesmějí podkopávat 
environmentální a sociálního rozvoj, nebo mu stát v cestě. 
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Zajistíme dostatečný minimální příjem ve všech členských zemích 
 
Evropa se musí stát opravdovou sociální unií, která podporuje pracující, bojuje proti chudobě 
a snižuje nerovnosti. Musí být obnoven příslib sociální spravedlnosti a inkluze pro všechny 
občany. Evropa se nesmí se stát obětí úsporných opatření nebo korporátní chamtivosti. 
 
Bojujeme se sociálním dumpingem. Musí být zajištěno spravedlivé odměňování, práva 
odborů a důstojné pracovní podmínky. Evropská legislativa musí prostřednictvím směrnice 
o minimálních příjmech prosazovat, aby členské státy zaručily svým občanům slušný 
minimální příjem, který respektuje vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení.  
 
Zelení se také zasazují o férově placenou nemocenskou a rodičovskou dovolenou ve všech 
zemích. Sociální práva se musí stát právně vymahatelnými. Podporujeme národní 
experimenty týkající se základního nepodmíněného příjmu a zkrácení pracovní doby. 
 
Podpoříme právní stát a základní práva, zvýšíme transparentnost a boj proti korupci 
 
V Evropě i jinde je právní stát v ohrožení. Obrana právního státu proti autoritářství je bojem 
za samotného ducha evropské spolupráce. Evropské instituce a členské státy musí být v 
tomto konfliktu sjednoceny. EU potřebuje závazný a komplexní mechanismus pro pravidelné 
sledování stavu demokracie, právního státu, svobodného tisku a základních práv, ale také 
práva opozičních sil být slyšen, a to ve všech členských státech EU.  
 
Rovněž potřebujeme systém politického dialogu, rychlé intervence a podpůrná opatření pro 
nezávislé sdělovací prostředky, občanskou společnost. V případě potřeby i odpovídající 
sankce. Transparentnost institucí EU pro občany je nepostradatelná. Nedostatek 
transparentnosti v Evropské radě ohrožuje demokratickou odpovědnost a dovoluje 
pokrytecky svádět vše na „Brusel“. EU musí podporovat menšinové skupiny před jakoukoli 
diskriminací. Musí také poskytovat ochranu aktivistům, novinářům a whistleblowerům, kteří 
ve veřejném zájmu zveřejňují  informace. 
 
Evropské fondy nelze zneužívat k porušování evropských pravidel. Vlády jednotlivých států, 
které narušují právní stát, by měly být zbaveny kontroly nad fondy EU, zatímco koneční 
příjemci by měli být chráněni. S korupcí se musí odhodlaně bojovat. 
 
Braňme právo na azyl a vytvořme legální a bezpečné kanály pro migraci 
 
Bezpečnostní záruky pro žadatele o azyl jsou tady na základě našeho poučení z temných 
dějin Evropy. Právo na azyl je pro nás neoddiskutovatelným faktem. Požadujeme azylovou 
politiku založenou na solidaritě, na lidskosti a řádném procesu, včetně spravedlivého sdílení 
odpovědnosti mezi členskými státy. Požadujeme obnovení evropské mise pro záchranu ve 
Středozemním moři. Evropa musí vytvořit společné normy a společná pravidla pro pracovní 
mobilitu a migraci. Chceme, aby EU podporovala země a obce v integraci uprchlíků nebo 
migrantů. Pomoc migrantům by nikdy neměla být kriminalizována. Lidé, kteří hledají azyl, 
nepatří do vězení. 
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Uděláme z vlaků skutečnou alternativu k letadlům v Evropě 
 
Jedním z hlavních cílů Zelených je přeměnit odvětví dopravy v celé Evropě, abychom co 
nejrychleji překonali naši závislost na znečišťujících způsobech dopravy, zastavili rostoucí 
znečištění z letectví a rozsáhle investovali do regionálních i přeshraničních železničních sítí. 
Emise CO2 ze sektoru dopravy se nadále zvyšují, zejména u automobilů a letadel. Pozitivní 
alternativu nabízí propojení zemí a regionů sítí rychlovlaků a  nočních i regionálních vlaků 
Pro vyrovnání podmínek mezi vlakovou a leteckou dopravou musí být lety spravedlivě 
zdaněny. 
 
Ochráníme zdraví našich občanů tím, že budeme bojovat proti znečištění ovzduší a vody, 
zastavíme produkci plastového odpadu. 
 
Rozhodné kroky v oblasti životního prostředí mohou zlepšit životy milionů lidí. K ochraně 
vzduchu který dýcháme a vody kterou pijeme musíme rychle snížit produkci znečišťujících 
látek. Tisíce lidí umírají každoročně kvůli jemným částicím prachu a jiným látkám, které 
znečišťují ovzduší.  
 
Nezdravý životní styl a degradace životního prostředí způsobuje výrazný nárůst nemocnosti. 
Chemické látky, hormony, dusičnany nebo mikroplasty v našem potravinovém řetězci 
představují mnoho zdravotních rizik. EU musí řešit zdroje problémů a podniknout 
odpovídající kroky. Chceme zakázat nebo zdanit nerecyklovatelné plasty a naopak rozvíjet 
udržitelné alternativy. Chceme také zvyšovat cíle recyklace.  
 
Abychom ochránili naši cennou přírodu, chceme výrazně rozšířit chráněné krajinné oblasti 
tak, aby pokrývaly klíčové ekosystémy. EU potřebuje nový environmentální akční program, 
naopak by neměla financovat poškozování životního prostředí či biologické rozmanitosti. 
Chráněné mořské oblasti by měly pokrýt 20 % našich moří. 
 
Chceme dobré místní potraviny bez GMO a pesticidů, podporujeme zemědělství bez krutosti 
na zvířatech 
 
Peníze evropských daňových poplatníků by měly v budoucnu podporovat pouze výrobu 
zdravých potravin,  namísto subvencování zemědělského průmyslu, který ničí naši půdu, 
zvyšuje krizi v oblasti biologické rozmanitosti a monopolizuje výrobu potravin.  
 
Nejjedovatější pesticidy musí být zakázány co nejdříve. Nesouhlasíme s tím, aby byly 
evropské zemědělské produkty prodávány na světovém trhu za dumpingové ceny, což v 
mnoha rozvojových zemích zničí místní produkci potravin. Jak moc zemědělci profitují z 
evropské zemědělské politiky by mělo záviset  zejména na tom, jak moc chrání klima, vodu, 
investují do dobrých životních podmínek zvířat, chrání biologickou rozmanitost a nepoužívají 
GMO.  
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Chceme pro zemědělce spravedlivé ceny produktů namísto podpory několika nadnárodních 
společností s obrovskými příjmy. Zelení chtějí dobré životní podmínky hospodářských zvířat 
namísto masového množení či mučení zvířat při dálkové přepravě. 
 
Zajistíme volný přístup ke kvalitnímu vzdělání, spravedlivě placené stáže a dobré 
zaměstnání pro mladé lidi 
 
Mladí lidé budují budoucnost Evropy. Právě proto musí mít mladí lidé právo na dostupné 
vysokoškolské vzdělání, dobré vzdělávací podmínky a spravedlivý přístup k dobře placeným 
pracovním místům. Sociální ochrana mládeže by byla zaručena prostřednictvím minimálních 
příjmů a experimentů v oblasti základního nepodmíněného příjmu.  
 
EU by měla povzbudit členské státy, aby více investovaly do vzdělávání. Evropa musí 
intenzivně investovat do financování celoživotního vzdělávání a rekvalifikací. Financování 
výměnných programů EU, jako je program Erasmus, musí být zvýšeno na desetinásobek. 
Každý mladý člověk by měl mít možnost účastnit se výměnného programu bez ohledu na 
své finanční zázemí nebo druh absolvovaného vzdělání. 
 
Dostatečné finanční prostředky na Evropský sbor solidarity by měly mladým lidem 
poskytnout příležitost rozvíjet vlastní dobrovolnické projekty. Budeme bojovat proti 
regulacím trhu práce, které brání spravedlivému přístupu mladých lidí. Program Erasmus by 
měl být obohacen o Kulturní evropský průkaz. 
 
Budeme bojovat za daňovou spravedlnost 
 
Každý musí platit svůj spravedlivý podíl na daních, protože daňové úniky a vyhýbání se 
korporátním daním podkopává demokracii. Naše společnosti se stále více rozdělují. K 
nerovnosti přispívá také nespravedlivé zdanění. Rostoucí nerovnost, neregulovaný lobbying 
a korupce představují pro demokracii velké nebezpečí.  
 
Zelení vytvoří daňové režimy, které nebudou nadále zvýhodňovat velké nadnárodní 
společnosti a bohaté jedince. V Evropském parlamentu jsme tvrdě bojovali za větší daňovou 
spravedlnost. Budeme pokračovat v boji proti daňovým rájů, daňovým únikům, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a praní špinavých peněz.  
 
Je nepřijatelné, že řada nadnárodních korporací a velké internetové platformy neplatí téměř 
žádné daně. Proto chceme zavést v Evropě digitální daň. Zelení se jsou proti nespravedlivé 
daňové konkurenci mezi členskými zeměmi, která narušuje příjmy veřejných rozpočtů. 
 
Bojujeme za feministickou Evropu, proti násilí na základě pohlaví a za rovná práva pro 
všechny 
 
Rovnost mezi pohlavími je jádrem zelené politiky. Chceme, aby právo na potrat bylo zahrnuto 
do Listiny základních práv EU. Chceme pro všechny zaručit bezplatnou a dostupnou kvalitní 



29th Council
23-25 Nov 2018
Berlin
by the European Greensby the European Greens

29. zasedání rady 
23.-25. listopadu 2018 - 12 - 04 

Berlín 
 

 

 6 

a bezpečnou zdravotní péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a služeb, včetně 
potratů.  
 
Evropa musí bojovat proti násilí na základě pohlaví, jak je stanoveno v politikách Evropské 
unie pro předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí. Všechny evropské 
země musí prioritně implementovat Istanbulskou úmluvu. Jsme odhodláni zajistit stejnou 
odměnu za stejnou práci pro muže i ženy a požadujeme vyváženější genderové složení 
rozhodovacích struktur.  
 
Chceme také, aby všechny země uznaly skutečnou rozmanitost Evropanů a bránily všem 
formám diskriminace a násilí, včetně diskriminiace LGBTIQ* osob. 
 
Chceme zastavit vývoz zbraní diktátorům a bojujícím stranám, naopak podporovat 
rozvojovou spolupráci 
 
EU je stále zejména mírovým projektem. V zájmu zachování míru potřebuje Evropa 
společnou bezpečnostní a obrannou politiku, zejména sdílením zdrojů a koordinací úsilí 
členských států na evropské úrovni.  
 
Evropa nesmí vydělávat na bezohledném vývozu zbraní a sledovacích technologií diktátorům 
nebo válečným stranám. Potřebujeme zavést přísné regulace jejich vývozu. Stabilitu a rozvoj 
nelze zaručit pouze vojenskými prostředky. Evropa by měla zvýšit své finanční prostředky 
určené na rozvojovou spolupráci, aby dosáhly alespoň 0,7 % HDP. Také je třeba zvýšit, nikoli 
omezovat, finanční prostředky na prevenci, řešení a zmírnění občanských konfliktů. 
 
Pokud jsou lidská práva a životní prostředí vážně ohroženy, musí být Evropa schopna obhájit 
své hodnoty pomocí komplexních nástrojů zahraniční politiky. Úplná koncepce lidské 
bezpečnosti bude prosperovat pouze v prostředí multilateralismu, mezinárodní 
spravedlnosti, právního státu a ochrany lidských práv. 
 
Vážení voliči, 

nadcházející volby budou pro budoucnost Evropy rozhodující. Chceme překonat status quo 
a otevřít novou kapitolu našeho společného evropského úsilí. Svět kolem nás se nezastaví a 
my v Evropě si nemůžeme dovolit ztrácet čas. Buďme těmi, kdo mění Evropu k lepšímu! 
Spojme radikální analýzu s vizionářskými cíli a pragmatickým přístupem. 
 
Evropská strana zelených se zavazuje bojovat za priority, které zde předkládáme. Zveme 
všechny evropské občany, aby nás v těchto bojích podporovali. Zvolení více zelených 
poslanců z více zemí do Evropského parlamentu nám pomůže učinit tyto kroky vpřed. Pro 
realizaci těchto priorit budeme hledat partnery do  progresivních aliancí příštího Evropského 
parlamentu. Zelení slibují, že podpoří na pozici předsedy příští Evropské komise takového 
vedoucího kandidáta z evropských voleb, který bude ochoten sdílet tyto snahy. Vybudujme 
lepší Evropu. 
 
V případě nesouladu českého překladu a originálu v anglickém jazyce platí anglická verze. 


