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Prioritats del PVE per al 2019: Per quins temes lluiten els Verds europeus 
  
Benvolgudes votants, benvolguts votants:  
 
Ha arribat el moment de combatre el canvi climàtic. Ha arribat el moment de protegir la democràcia. 
Ha arribat el moment d’aixecar-se contra l’odi i el racisme. Ha arribat el moment de lluitar per la 
justícia social. Ha arribat el moment del canvi a Europa per permetre que s’acompleixin els somnis 
de la ciutadania. 
 
La nostra visió d’Europa és la d’una Europa que defensa que les nostres economies siguin més 
ecològiques, que facilitin nous llocs de treball de qualitat. Una Europa que persegueix la justícia 
social i generacional, i una democràcia inclusiva; que protegeix a la ciutadania i l’empodera; que 
valora la diversitat i recolza l’estat de Dret; que promou la pau internacional i els Objectius del 
Desenvolupament Sostenible. És un deure amb els ostres fills i filles i és un deure amb el món.  
 
Volem renovar l’ideal d’Europa. Defensem el projecte europeu. Treballarem per frenar i aïllar  
aquells que volen transformar la crítica legítima de les deficiències i errors en un retrocés anti-
europeu, extremista i xenòfob. Diem no! a l’Europa dels nacionalismes. Considerem que el procés 
de la unificació europea és una gran fita històrica. Beneficia a la ciutadania europea de moltes 
maneres. Però no ens adormirem en l’èxit del passat. Europa, la nostra llar comuna, requereix 
dedicació i suposa una gran responsabilitat. 
 
La unitat europea ha de continuar progressant amb cada generació. En aquest moment, és cada 
cop més important treballar conjuntament a favor dels nostres valors i interessos comuns en el 
món. Per ser capaços d’afrontar els grans reptes, ens hem de posar d’acord sobre la sobirania 
europea perquè les nostres nacions per separat no són suficientment fortes. Abordem els reptes i 
oportunitats junts com a europeus i europees. Europa defensarà el multilateralisme, els drets 
humans, el desenvolupament sostenible i la reducció pacífica de conflictes. 
 
Per construir una Europa que ofereixi resultats a la seva ciutadania, la democràcia s’ha de reforçar. 
El marc institucional de la UE s’ha de seguir desenvolupant cap a una democràcia multi nivell plena 
en la que totes les decisions públiques s’adoptin de forma transparent per  representants electes i 
amb responsabilitat política. Aquest marc ha de permetre que la ciutadania s’impliqui activament 
per generar el poder transformador de canviar Europa cap a millor. Per tant, el treball dels grups de 
pressió ha de ser transparent amb unes normes vinculants. És per a tots aquests motius que 
recolzem els moviments que promouen la solidaritat, la responsabilitat ambiental i la climàtica, 
l’estat de Dret, el feminisme, la justícia i la llibertat. Aquests són els valors fonamentals dels Verds 
a l’hora de treballar per una democràcia popular. La Unió Econòmica i Monetària s’ha de reformar 
per garantir que el progrés es reparteixi de forma equitativa i que ningú es quedi enrere. 
 
Instem a tota la ciutadania europea a exercir el seu dret de vot. Molt poques vegades unes 
eleccions europees han estat tant rellevants com les properes. Que Europa continuï avançant 
unida o que es trenqui a trossos depèn de l’elecció de la ciutadania, de la teva elecció. A 
continuació, exposem les dotzes prioritats dels Verds per canviar Europa: 
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Lluitar contra el canvi climàtic mitjançant l’eliminació del carbó, la promoció de l’eficiència 
energètica i la transició cap un ús del 100% d’energies renovables. 
 
El canvi climàtic és el repte del nostre temps. Si no li posem fre, la humanitat patirà un caos 
transcendental i moltes parts del planeta restaran completament inhabitables. No obstant això, 
existeix una resposta a la crisi del clima i comença per a la utilització d’energia solar, eòlica i altres 
fonts d’energia renovables! Hem d’arribar a fer servir només energies renovables, utilitzar de forma 
eficient l’energia, eliminar progressivament l’energia fòssil i l’energia nuclear al mateix temps que 
es creen llocs de treball sostenibles a les regions on es produeix. A fi de retallar les emissions amb 
la necessària rapidesa per aconseguir limitar l’escalfament global a 1,5ºC pressionarem amb 
fermesa per una transició justa cap a una economia de zero emissions. Es necessita un pressupost 
per reduir les emissions de carboni de la UE i un preu mínim rígid per aquestes emissions de 
carboni per tal d’enfortir els nostres esforços. Defensem l’eliminació progressiva del carboni d’aquí 
al 2030 i d’altres combustibles fòssils poc després. S’ha de posar fi ara mateix a les subvencions 
per als combustibles fòssils i per l’energia nuclear. Europa ha de des-invertir en combustibles 
fòssils, retirar els fons públics i privats de les inversions en energia fòssil.  
  
Invertir en una economia verda justa, en investigació i en innovació 
 
Europa té l’oportunitat de convertir-se en líder mundial d’impulsar una transició justa cap a una 
economia circular neutral en carboni mitjançant un “New Green Deal” que pugui superar el 
paradigma de l’austeritat i garantir un desenvolupament econòmic que sigui beneficiós per a 
tothom. Així, es podria oferir feina de qualitat i llocs de treball dignes, sostenibilitat i inclusió social, 
amb major resistència i estabilitat. Volem fer-ho amb la col·laboració dels agents econòmics, els 
treballadors i treballadores, els sindicats i les empreses a fi de promoure la seguretat econòmica. 
Exigim que l’autoritat de la UE sigui eficaç i independent a fi de controlar i limitar el poder de les 
grans empreses. Europa necessita una política industrial comú sostenible. Reclamem uns 
processos de fabricació i unes finances més ecològiques alhora que ens oposem al blanqueig 
ecològic. La creació d’infraestructures adequades ha de ser una de les màximes prioritats i s’ha de 
treballar en la investigació i la innovació ecològiques. El desenvolupament de la tecnologia digital 
i la tecnologia neta han de progressar a la vegada i orientades per les necessitats socials i pels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de la comunitat internacional. No s’ha de permetre que 
la desregulació industrial i els acords comercials soscavin o s’interposin en el camí del progrés 
mediambiental i social. 
 
Garantir una renda mínima digna en tots els països membres 
 
Europa necessita convertir-se en una verdadera unió social, que empoderi als treballadors i 
treballadores, que lluiti contra la pobresa i redueixi la desigualtat. S’ha de renovar la promesa social 
de justícia i d’inclusió per a tota la ciutadania. No ha de ser una víctima de les polítiques d’austeritat 
ni de la cobdícia empresarial. Lluitem contra el dumping social. S’ha de garantir la remuneració 
justa, els drets sindicals i les condicions de treball dignes. La legislació marc europea ha d’obligar, 
mitjançant una Directiva sobre la renda mínima que ha de ser aprovada pel pròxim Parlament 
Europeu, a que els estats membres garanteixin a la seva ciutadania una renda mínima digna, 
respectant els sistemes nacionals de seguretat social. Els Verds també lluitem per les baixes per 
malaltia pagades de forma justa i per uns permisos parentals també justos a tots els països. Els 
drets socials han de ser jurídicament vinculants. Defensem que es realitzin proves a nivell nacional 
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sobre la renda bàsica universal i posar en marxa plans de reducció de les hores de treball. 
 
Defensar l’estat de Dret i els drets fonamentals, augmentar la transparència i lluitar contra la 
corrupció 
 
L’estat de Dret està sent atacat, tant a Europa com a la resta del món. Defensar-lo contra 
l’autoritarisme constitueix una batalla fonamental d’Europa. Les institucions europees i els estats 
membres han de romandre units en aquest conflicte. La UE necessita un mecanisme vinculant i 
global per vigilar l’estat de la democràcia, defensar el dret de les forces de l’oposició a ser 
escoltades, l’estat de Dret, la llibertat de premsa i els drets fonamentals a tots els estats membres 
de la UE. Necessita, a més a més, un sistema de diàleg polític i mesures d’intervenció ràpides i de 
recolzament als mitjans de comunicació independents, a la societat civil i, quan sigui necessari, 
unes sancions adequades. La manca de transparència en el Consell posa en risc la responsabilitat 
democràtica i permet que es culpabilitzi hipòcritament a “Brussel·les”. La UE ha de recolzar de 
forma fiable a les minories contra qualsevol tipus de discriminació. Ha de donar protecció als i a 
les activistes, als i a les periodistes i a les persones que fan denúncies d’informació confidencial 
en benefici de l’interès públic. Els fons europeus no s’han d’utilitzar per incomplir la normativa 
europea. Als governs nacionals que hagin soscavat l’estat de Dret se’ls ha de negar el control sobre 
els fons de la UE, a l’hora que es protegeix a les persones beneficiades. S’ha de lluitar amb fermesa 
contra la corrupció. 
  
Defensar el dret d’asil i establir canals legals i segurs per a la migració 
  
Les garanties de seguretat per les persones demandants d’asil existeixen per les lliçons que ens 
ha ensenyat l’obscur passat d’Europa. El dret d’asil no és negociable. Volem una política d’asil 
basada en la solidaritat, la humanitat i un procés ordenat que inclogui la distribució equitativa de 
responsabilitat entre els estats membres i el restabliment de la missió europea de rescat marítim. 
Europa ha d’establir uns estàndards i normes comunes per a la mobilitat laboral i la migració. 
Volem que la Unió recolzi als països i municipis que integren a les persones refugiades i migrades. 
Donar-los suport mai hauria d’estar penalitzat. No es poden tancar les persones a la presó per 
sol·licitar asil. 
  
Fer del tren una alternativa real a l’avió a Europa 
  
Un dels objectius fonamentals dels Verds és transformar el sector del transport a tota Europa per 
superar la nostra dependència dels cotxes contaminants el més aviat possible, frenar la creixent 
contaminació provinent de l’aviació i invertir a fons en les xarxes ferroviàries regionals i 
transfrontereres. Les emissions de CO2 del sector del transport segueixen creixent, particularment 
les provinents de cotxes i avions. La connexió de països i regions amb trens d’alta velocitat, trens 
nocturns i trens regionals ofereix una alternativa possible. A fi d’establir unes regles del joc 
equitatives entre el tràfic ferroviari i l’aeri, els vols han de ser gravats de forma justa. 
  
Protegir la salut de la ciutadania combatent la contaminació de l’aire i de l’aigua i reduint els 
residus que provenen dels plàstics 
 
Una acció decidida en matèria de medi ambient pot millorar la vida de milers de persones. Si volem 
protegir l’aire que respirem i l’aigua que bevem, és necessari reduir ràpidament la contaminació. 
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Milers de persones moren cada any com a conseqüència de les partícules fines i d’altres 
contaminants atmosfèrics. La degradació ambiental i els estils de vida no saludables han provocat 
un augment considerable de les malalties. Les substancies químiques, les hormonals, els nitrats o 
els micro-plàstics que es troben a la cadena alimentària representen molts perills per a la salut. La 
UE ha d’abordar les causes del problema i prendre les iniciatives que pertoquin. Es taxaran o 
prohibiran els plàstics no reciclables, es desenvoluparan alternatives sostenibles i s’incrementaran 
els objectius de reciclatge. A fi de preservar la nostra valuosa natura, volem augmentar de forma 
significativa les àrees naturals protegides per salvaguardar ecosistemes clau. La UE necessita un 
nou programa d’acció en matèria de medi ambient. La UE no hauria de finançar els danys al medi 
ambient o a la biodiversitat. Les àrees marines protegides han d’abastar un 20% dels nostres mars 
i oceans. 
 
Produir bons aliments locals, sense OMG’s ni pesticides; una ramaderia sense crueltat vers als  
animals 
  
En el futur, els diners dels contribuents europeus només ajudaran a la producció d’aliments 
saludables per a la ciutadania europea en lloc de subvencionar l’agro-industria que destrossa els 
nostres sòls, fa encara més gran la crisi de la biodiversitat i monopolitza la producció alimentària. 
Els pesticides més tòxics s’han de prohibir el més aviat possible. Ens oposem a que els productes 
agrícoles europeus inundin el mercat mundial arruïnant la producció local d’aliments en molts 
països en vies de desenvolupament. El criteri pel qual els agricultors es beneficien de les polítiques 
agrícoles d’Europa hauria de dependre de la mesura en que ells protegeixen el clima, estalvien 
aigua, inverteixen en el benestar animal, protegeixen la biodiversitat i no fan servir organismes 
modificats genèticament (OMG). Volem que els pagesos de zones rurals vitals es beneficïin d’uns 
preus justos dels productes en lloc d’haver de posar-se al servei d’unes poques multinacionals amb 
enormes ingressos. Els Verds defensem el benestar dels animals de granja en lloc de la crueltat de 
la cria intensiva i la tortura del transport de llarga distància. 
  
Garantir l’accés gratuït a una educació de qualitat, uns períodes de pràctiques pagats de forma 
justa i bons llocs de feina per a les persones joves 
 
Les persones joves estan construint el futur d’Europa. Els hi devem les millors condicions 
possibles per fer-ho i el dret a l’emancipació. Per aquest motiu, els i les joves han de tenir dret a 
una educació superior assequible, unes bones condicions de formació i un accés equitatiu a feines 
ben pagades. La protecció social de la joventut hauria de ser garantida mitjançant una renda 
mínima, al mateix temps que es fan proves amb la renda bàsica. La UE hauria d’animar als estats 
membres a invertir més en educació. Europa ha de fer grans inversions en el finançament de 
l’aprenentatge permanent i la requalificació professional. Els fons de la UE per programes 
d’intercanvi com l’Erasmus s’han de multiplicar per deu. Cada jove hauria de tenir la possibilitat de 
participar en un programa d’intercanvi independentment dels seus recursos econòmics o de la 
seva trajectòria educativa. Amb un finançament adequat del Cos Europeu de Solidaritat es podria 
oferir a les persones joves l’oportunitat de desenvolupar els seus projectes de voluntariat. 
Lluitarem contra les regulacions del mercat laboral que dificultin l’accés just de la joventut. Un 
Carnet Cultural Europeu enriquiria el programa Erasmus.  
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Lluitar ja per la justícia fiscal  
 
Tothom ha de pagar la seva justa proporció d’impostos perquè l’evasió i la elusió fiscal de les 
empreses debilita la democràcia. Les nostres societats estan cada cop més dividides. La injustícia 
fiscal contribueix a la desigualtat. Aquesta creixent desigualtat, els grups de pressió sense 
restriccions i la corrupció, representen grans perills per la democràcia. Els Verds crearem règims 
fiscals que no continuïn privilegiant a les grans multinacionals i a les persones més riques. Hem 
lluitat durament al Parlament Europeu per una justícia fiscal real. Seguirem lluitant contra els 
paradisos fiscals, l’evasió i l’elusió fiscal i el blanqueig de diners. És inacceptable que un seguit 
d’empreses multinacionals i de grans plataformes d’Internet gairebé no paguin impostos. Per tant, 
volem introduir un impost digital a tota Europa. Els Verds ens oposem a la competència fiscal 
deslleial entre els estats membres que està fent canviar els pressupostos públics a tot arreu. 
 
Lluitar per una Europa feminista, contra la violència de gènere i per la igualtat de drets per a tothom 
 
La igualtat de gènere se situa al centre de les polítiques dels Verds. Volem que el dret a l’avortament  
s’inclogui a la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Volem garantir una atenció i uns serveis de 
salut sexual i reproductiva gratuïts, accessibles, segurs i de qualitat per a tothom, incloent-hi 
l’avortament. Europa ha de lluitar contra la violència de gènere tal i com està establert a les 
polítiques de la Unió Europea sobre prevenció i lluita contra la violència exercida contra les dones 
i la violència masclista. Tots els països europeus han d’aplicar el Conveni d’Istanbul de forma 
prioritària. Volem garantir uns sous igualitaris per a la mateixa feina i una composició més 
equilibrada a les estructures de poder en relació al gènere. També volem que totes les polítiques i 
serveis reconeguin la veritable diversitat de persones i tractar i prevenir totes les formes de 
discriminació i violència, incloses les que afecten al col·lectiu LGBTIQ. 
  
Frenar l’exportació d’armes a dictadors i faccions bel·ligerants i fomentar el desenvolupament 
  
La UE continua sent un projecte de pau. Per mantenir la pau, Europa necessita una política comuna 
de seguretat i defensa, ajuntant i compartint recursos, així com coordinant els esforços dels estats 
membres a nivell europeu. Europa no ha de buscar obtenir beneficis sense escrúpols exportant  
armes i tecnologies de vigilància a dictadors o a grups de lluita armada. S’haurien d’imposar amb 
fermesa unes normes rígides d’exportació. L’estabilitat i el desenvolupament no es poden garantir 
tan sols mitjançant els medis militars. Europa hauria d’incrementar la seva aportació a la 
cooperació pel desenvolupament fins arribar al menys al 0,7% del PIB i també augmentar el seu 
finançament per a la prevenció, resolució i moderació de conflictes civils, no pas reduir-lo. En el 
moment en que els drets humans i el medi ambient es vegin seriosament amenaçats, Europa ha 
de ser capaç de defensar els seus valors mitjançant l’ús integral dels seus instruments de política 
exterior. Un concepte ampli de seguretat humana només prosperarà en un entorn de 
multilateralisme, justícia internacional, estat de Dret i protecció dels drets humans. 
  
Estimats i estimades votants: 
  
Les properes eleccions seran decisives per al futur d’Europa. Volem superar l’ status quo i obrir una 
nova pàgina del nostre projecte europeu comú. El món que ens envolta no s’atura i nosaltres, a 
Europa, no ens podem permetre perdre el temps. Siguem protagonistes del canvi europeu! 
Combinem un anàlisi radical amb objectius visionaris i un enfocament pragmàtic. 
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Els Verds d’Europa ens comprometem a lluitar per les prioritats que expliquem en aquest document. 
Convidem a tota la ciutadania europea a que ens recolzi en aquestes lluites. L’elecció de més 
diputats i diputades al Parlament Europeu del grup dels Verds -i de més països- ens ajudarà a tirar 
endavant aquestes mesures. A fi de poder materialitzar aquestes prioritats, intentarem formar 
aliances progressistes i majories en el pròxim Parlament. Els Verds ens comprometem a recolzar 
un candidat o candidata a la presidència de la propera Comissió Europea que estigui disposada a 
compartir aquestes aspiracions. Construïm una Europa millor! 
 
 
 
 
En cas de discrepància, la versió anglesa preval 
 
 


