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EGP's prioriteter for 2019: Hvad de Europæiske Grønne kæmper for 
 
Kære vælgere 
det er nu, vi skal takle klimaforandringerne. Det er nu, vi skal beskytte demokratiet. Det er nu, 
vi skal kæmpe mod had og racisme. Det er nu, vi skal kæmpe for social retfærdighed. Det er 
nu, vi skal skabe forandring i Europa, så vi kan opfylde borgernes drømme. 
 
Vores grønne vision for Europa er et Europa, som kæmper for at gøre vores økonomier 
grønnere, hvilket vil gøre det muligt at skabe nye og gode jobs. Det skylder vi vores børn og 
vores verden. Det er et Europa, som stræber efter social retfærdighed, inkluderende demokrati 
og retfærdighed imellem generationerne. Som beskytter sine borgere og gør dem 
selvstændige. Som værner om mangfoldigheden og opretholder lov og orden. Som fremmer 
international fred og mål for bæredygtig udvikling. 
 
Vi ønsker at forny løftet om Europa. Vi går ind for det europæiske projekt. Vi vil kæmpe for at 
modarbejde dem, der forsøger at forvandle berettiget kritik af mangler og fejltagelser til et 
anti-europæisk, ekstremistisk og fremmedfjendsk projekt med henblik på at rulle udviklingen 
tilbage. Vi siger nej til et nationalistisk Europa. Vi anser den europæiske samlingsproces for 
at være en storslået historisk præstation. Den er til gavn for europæerne på mange forskellige 
måder. Men vi vil ikke hvile på laurbærrene. Europa, vores fælles hjem, er en opgave, et ansvar. 
 
Det europæiske fællesskab skal videreudvikles i hver eneste generation. I vores tid bliver det 
i stadig højere grad vigtigt at arbejde sammen for at værne om vores fælles værdier og 
interesser i verden. For at tage de store udfordringer op skal vi være enige om et stærkt 
europæisk samarbejde, idet vores individuelle nationer ikke altid er magtfulde nok. Lad os 
møde udfordringerne og mulighederne sammen som europæere. Europa skal forsvare 
multilateralisme, menneskerettigheder, bæredygtige udvikling og fredelig konfliktløsning. 
 
For at bygge et Europa, som opfylder dette for sine borgere, skal demokratiet styrkes. EU's 
institutionelle ramme skal udvikles videre til et fuldt demokrati på alle niveauer, hvor alle 
offentlige beslutninger træffes på en gennemsigtig måde af valgte og politisk ansvarlige 
repræsentanter. Denne ramme skal gøre det muligt for borgere at involvere sig aktivt i at 
skabe den forandringskraft, der skal til for at ændre Europa til det bedre. Derfor er det også 
nødvendigt at skabe gennemsigtighed omkring lobbyisme med bindende regler. Alt dette er 
grunden til at vi støtter bevægelser, der fremmer solidaritet, ansvarlighed i forhold til miljø og 
klima, lov og orden, feminisme, retfærdighed og frihed. Dette er de grønne værdier, vi vil 
fremme i vores bestræbelser for at skabe et folkeligt demokrati. Den Økonomiske og 
Monetære Union skal reformeres for at sikre, at fremskridtet deles retfærdigt, og at ingen 
lades i stikken. 
 
Vi opfordrer alle europæiske borgere til at benytte deres stemmeret. Sjældent har et 
europæiske valg haft så stor betydning, som det næste vil få. Om Europa skal bevæge sig 
fremad eller falder fra hinanden, afhænger af borgernes valg, af dit valg. Her er de tolv grønne 
prioriteter der kan ændre Europa: 
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Bekæmp klimaforandringerne ved at udfase kul, fremme energieffektivitet og skifte til 100 % 
vedvarende energikilder 
 
Klimaforandringerne er den definerende udfordring i vores tid. Hvis vi ikke standser 
klimaforandringerne, vil menneskeheden forårsage enorm skade, som vil gøre mange dele af 
jorden dybest set ubeboelige. Men svaret på klimakrisen findes: Det begynder med sol, vind 
og andre vedvarende energikilder! Vi skal sigte imod 100 procent vedvarende energikilder, 
bruge vores energi effektivt, udfase fossil energi og atomkraft, samtidig med at vi skaber 
arbejdspladser i de berørte regioner. For at nedskære udledningerne hurtigt nok til at 
begrænse temperaturstigningen til de 1,5 °C, som verdenssamfundet har sat som mål, vil vi 
presse hårdt på for at opnå en retfærdig overgang til en økonomi uden nettoudledninger. Et 
EU-CO2-budget og en høj mindstepris for CO2-udledninger er nødvendige for at styrke vores 
bestræbelser. Vi er fortalere for at udfase kul inden 2030 og andre fossile brændstoffer snart 
derefter. Subsidier til fossile og nukleare brændstoffer skal standses nu. Europa skal afvikle 
investeringer i fossile brændstoffer og trække private og offentlige midler ud af fossile 
investeringer. 
 
Investering i en retfærdig grøn økonomi, forskning og innovation 
 
Europa har chancen for at blive en global leder, når det gælder den retfærdige overgang til en 
klimaneutral cirkulær økonomi ved hjælp af en Green New Deal, der erstatter den stramme 
økonomiske politik og sikrer en økonomisk udvikling til gavn for alle. Denne lover godt arbejde 
og anstændige job, bæredygtighed, social inkludering, forbedret modstandsdygtighed over 
for kriser og øget stabilitet. Vi ønsker at gøre dette i partnerskab med økonomiske aktører, 
medarbejdere, fagforbund og erhvervslivet for at fremme økonomisk sikkerhed. Vi kræver en 
effektiv og uafhængig EU-myndighed til overvågning af den digitale sektor med henblik på at 
kontrollere og begrænse store selskabers markedsstyrke. Europa har brug for en fælles 
bæredygtig industripolitik. Vi forlanger, at produktionen og finanssektoren gøres grønnere, 
men er modstandere af grønvaskning. Tilstrækkelig udvikling af infrastrukturen skal have en 
høj prioritet. Der skal lægges vægt på forskning og økologisk innovation. Udviklingen af 
digital teknologi og ren teknologi skal gå hånd i hånd, styret af samfundsmæssige behov og 
af det internationale samfunds mål for bæredygtig udvikling. Industriel deregulering og 
handelsaftaler må ikke få lov til at underminere eller stå i vejen for miljømæssige og sociale 
fremskridt. 
 
En anstændig mindsteindkomst i medlemsstaterne 
 
Europa har brug for at blive en virkelig social union, der styrker arbejdstagerne, bekæmper 
fattigdom og reducerer ulighed. Det sociale løfte om retfærdighed og inklusion for alle 
borgere skal fornys. Det må ikke blive offer for stramme økonomiske politikker eller for 
erhvervslivets grådighed. Vi bekæmper social dumping. Fair betaling, faglige rettigheder og 
anstændige arbejdsbetingelser skal sikres. Det næste Europa-Parlament bør gennem 
vedtagelse af et direktiv om mindsteindkomst skabe en europæisk rammelovgivning, der 
sikrer, at medlemsstaterne garanterer deres borgere en anstændig mindsteindkomst, dog 
med respekt for de nationale sociale sikringssystemer. De Grønne kæmper også for retfærdig 
betaling under sygdomsorlov og en rimelig forældreorlov i alle lande. Sociale rettigheder skal 
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kunne håndhæves juridisk. Vi anbefaler nationale eksperimenter vedrørende en generel 
borgerløn og ordninger til nedsættelse af arbejdstiden.  
 
Opretholdelse af lov og orden og grundlæggende rettigheder, forøgelse af gennemsigtighed 
og kamp imod korruption 
 
Lov og orden er under angreb både i og udenfor Europa. Forsvaret af lov og orden imod 
autoritære tendenser er en kamp om Europas sjæl. De europæiske institutioner og 
medlemsstater skal stå sammen i denne konflikt. EU har brug for en bindende og omfattende 
mekanisme til regelmæssig overvågning af demokratiets tilstand, retten for oppositionelle 
kræfter til at blive hørt, lov og orden, fri presse og grundlæggende rettigheder i alle EU-stater. 
Der er også brug for et system for politisk dialog og hurtig indgriben og støtteforanstaltninger 
til uafhængige medier, civilsamfundet og, om nødvendigt, passende sanktioner. Det er 
afgørende, at EU-institutionerne er gennemsigtige for borgerne. Manglen på 
gennemsigtighed i Rådet bringer de demokratiske kontrolmekanismer i fare og giver 
mulighed for hyklerisk at skyde skylden på "Bruxelles". Minoritetsgrupper skal kunne regne 
med EU's støtte imod enhver form for diskrimination. EU skal beskytte aktivister, journalister 
og whistleblowers, som afslører skjulte oplysninger i offentlighedens interesse. Europæiske 
økonomiske midler må ikke benyttes til at bryde europæiske regler. Nationale regeringer, som 
underminerer lov og orden, skal kunne nægtes adgang til EU-midler. Korruption skal 
bekæmpes resolut.  
 
Forsvar for retten til asyl og etablering af legale og sikre kanaler for migration 
 
Europas mørke historie har lært os nødvendigheden af sikkerhedsgarantier for asylsøgere. 
Retten til asyl er for os ikke til forhandling. Vi ønsker en asylpolitik baseret på solidaritet, på 
humanisme og en velordnet proces, herunder på medlemsstaternes retfærdige fordeling af 
ansvaret og genetableringen af en europæisk redningsmission i Middelhavet. Europa må 
skabe fælles standarder og fælles regler for arbejdskraftens bevægelighed og migration. Vi 
ønsker, at Unionen skal understøtte lande der integrerer flygtningene eller migranter. Det bør 
aldrig kriminaliseres at hjælpe migranter. Mennesker skal ikke sættes i fængsel for at søge 
asyl. 
 
Styrkelse af toget som et reelt alternativ til fly i Europa 
 
Et grønt kernemål er at ændre transportsektoren over hele Europa for at overvinde vores 
afhængighed af forurenende biler så hurtigt som muligt, standse den stigende forurening fra 
flytrafik og foretage omfattende investeringer i regionale og grænseoverskridende 
jernbanenetværk. Der kommer stadig flere CO2-udledninger fra transportsektoren, især fra 
biler og fly. Hvis lande og regioner forbindes med hurtige tog, nattog og regionaltog, tilbydes 
der et positivt alternativ. For at skabe lige konkurrencevilkår mellem tog og flytrafik skal 
flyrejser beskattes retfærdigt. 
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Beskyttelse af vores borgeres helbred gennem bekæmpelse og luft- og vandforureningen og 
standsning af plastikaffald 
 
Målbevidst handling på miljøområdet kan forbedre livet for millioner af mennesker. For at 
beskytte den luft, vi indånder, og det vand, vi drikker, er vi nødt til hurtigt at skære ned på 
forureningen. Tusinder dør hvert år af finstøv og anden luftforurening. Nedbrydelse af miljøet 
og usunde livsstile har medført en betydelig stigning i antallet af sygdomme. Kemikalier, 
hormoner, nitrat og mikroplast i vores fødekæde udgør stor fare for helbredet. EU skal angribe 
roden til problemet og tage passende initiativer. Plastikmaterialer, der ikke kan genbruges, 
skal beskattes eller forbydes, bæredygtige alternativer udvikles og genbrugsmålene sættes 
op. For at bevare vores værdifulde natur ønsker vi at udvide de beskyttede naturarealer 
betydeligt, således at de dækker nøgleøkosystemer. EU har behov for et nyt 
miljøhandlingsprogram. EU bør ikke finansiere skader på miljøet eller biodiversiteten. Tyve 
procent af vores have skal være beskyttede områder. 
 
Produktion af god, lokal, GMO- og pesticidfri mad, landbrug uden dyrplageri 
 
Europæiske skatteyderes penge skal i fremtiden kun støtte sund produktion til Europas 
borgere i stedet for at subsidiere den landbrugsindustri, der ødelægger vores jord, forværrer 
biodiversitetskrisen og monopoliserer fødevareproduktionen. De mest giftige pesticider skal 
forbydes så hurtigt som muligt. Vi modsætter os, at europæiske landbrugsprodukter dumpes 
på verdensmarkedet og ødelægger den lokale produktion i mange udviklingslande. Hvor 
meget gavn landbrugere skal have af Europas landbrugspolitikker bør afhænge af, i hvor høj 
grad de beskytter klimaet, beskytter vandet, investerer i dyrevelfærd, beskytter 
biodiversiteten og afholder sig fra brug af GMO'er. Vi ønsker, at landmænd får retfærdige 
priser for deres produkter i stedet for at nogle få multinationale selskaber høster 
kæmpefortjenester. De Grønne står for dyrevelfærd for landbrugets dyr i stedet for elendig 
masseproduktion og dyretransporter over lange afstande. 
 
Fri adgang til kvalitetsundervisning, rimeligt betalte praktikstillinger og gode job til unge 
 
Det er de unge der bygger Europas fremtid. Vi skylder dem de bedst mulige betingelser for at 
gøre dette. Derfor skal unge mennesker have ret til at få en højere uddannelse, der er til at 
betale, gode uddannelsesforhold og retfærdig adgang til job med en god indtægt. Social 
beskyttelse af ungdommen kan garanteres gennem en minimumsindkomst og eksperimenter 
med borgerløn. EU bør opmuntre medlemsstaterne til at investere mere i uddannelse. Europa 
må investere store beløb i finansieringen af livslang læring og omskoling. Der skal bruges ti 
gange så mange EU-midler til udvekslingsprogrammer som f.eks. Erasmus-programmet. Alle 
unge skal have mulighed for at deltage i udvekslingsprogrammer uanset økonomisk 
baggrund eller uddannelsesforløb. Tilstrækkelig finansiering til Det Europæiske 
Solidaritetskorps bør give unge mulighed for at udvikle deres egne projekter for frivilligt 
arbejde. Vi vil kæmpe mod reguleringer af arbejdsmarkedet, som hindrer retfærdig adgang 
for unge Et europæisk kulturpas kunne være med til at styrke Erasmus-programmet. 
 
 
 



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

De Europæiske Grønnes 29. rådsforsamling 
23.-25. november 2018-12-04 

Berlin 
 

 

5 
 

Fair skattebetaling nu 
 
Alle skal betale en fair skat, fordi virksomheders skatteunddragelse og skatteomgåelse 
underminerer demokratiet. Vores samfund bliver i stadig stigende grad opdelt. Uretfærdig 
beskatning bidrager til ulighed. Voksende ulighed, ukontrollerede lobbyer og korruption udgør 
en stor fare for demokratiet. De Grønne vil udvikle skattesystemer, som ikke længere 
privilegerer store multinationale selskaber og velhavende enkeltpersoner. Vi har i Europa-
Parlamentet kæmpet hårdt for større skattemæssig retfærdighed. Vi vil fortsat slå ned på 
skattely, skatteunddragelse, skatteomgåelse og hvidvask. Det er uacceptabelt, at nogle 
multinationale selskaber såvel som store internetplatforme næsten ingen skatter betaler 
overhovedet. Derfor ønsker vi at indføre en digital skat i Europa. De Grønne er imod uretfærdig 
skattekonkurrence mellem medlemsstaterne, som forstyrrer de offentlige budgetter overalt. 
 
Kamp for et feministisk Europa, mod kønsbaseret vold og for lige rettigheder for alle 
 
Lighed mellem kønnene er et kernepunkt i grøn politik. Vi ønsker retten til abort indføjet i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder. Vi ønsker at garantere gratis og let tilgængelig, god 
og sikker seksuel og reproduktiv sundhedspleje og tilsvarende sundhedsydelser for alle, 
herunder abort. Europa skal kæmpe imod kønsbaseret vold som fastslået i EU's politikker om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold imod kvinder og vold i hjemmet. Alle europæiske lande 
skal give gennemførelse af Istanbul-konventionen høj prioritet. Vi er fast besluttede på at 
sikre lige løn for lige arbejde og en bedre kønsbalance i samfundets magtstrukturer. Vi ønsker 
også, at alle politikker og institutioner anerkender europæernes virkelige mangfoldighed, og 
at de takler og forhindrer enhver form for diskrimination og vold herunder mod LGBTIQ*, 
 
Stop for våbeneksport til diktatorer og krigsførende parter og fremme af udvikling 
 
EU er stadig et fredsprojekt. For at bevare freden har Europa brug for en fælles sikkerheds og 
forsvarspolitik hvor ressourcer lægges sammen og deles, ligesom medlemsstaternes 
bestræbelser skal koordineres på europæisk plan. Europa må ikke søge profit fra skrupelløs 
eksport af våben og overvågningsteknologier til diktatorer og krigsførende parter. Der skal 
pålægges strenge retningslinjer for eksport. Stabilitet og udvikling kan ikke kun garanteres 
ved hjælp af militære midler. Europa skal øge sin finansiering af udviklingssamarbejdet til 
mindst 0,7 % af BNP og forhøje sin finansiering af civil forebyggelse, løsning og opblødning 
af konflikter i stedet for at reducere den. Når menneskerettigheder og miljø er alvorligt truede, 
skal Europa være i stand til at forsvare sine værdier ved at benytte alle sine udenrigspolitiske 
instrumenter. Et omfattende koncept for menneskelig sikkerhed vil kun kunne trives i et miljø 
præget af multilateralisme, international retfærdighed, lov og orden og beskyttelse af 
menneskerettighederne. 
 
Kære vælgere 
 
Det kommende valg til Europa-Parlamentet vil blive afgørende for Europas fremtid. Vi ønsker 
at overvinde status quo og at skabe en ny fremtid for vores fælles Europa. Verden rundt om 
os står ikke stille, og vi i Europa har ikke råd til at spilde tiden. Lad os være dem, der ændrer 
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Europa. Lad os kombinere radikale analyser med visionære mål og en pragmatisk tilgang til 
tingene. 
 
De Europæiske Grønne lover at kæmpe for de prioriteter, vi præsenterer for dig her. Vi beder 
alle europæiske borgere støtte os i denne kamp. Valget af flere grønne medlemmer af Europa-
Parlamentet fra flere lande vil hjælpe os med at fremme disse mål. For at gennemføre disse 
prioriteter vil vi søge at indgå progressive alliancer og dermed skabe flertal i det næste 
Europa-Parlament. De Grønne lover at støtte den kommissionsformands-kandidat, som kan 
leve op til vores progressive visioner og som er villig til at fremme disse mål. Lad os sammen 
bygge et bedre Europa. 
 
 

 

I tilfælde af eventuelle afvigelser fra den engelske sprogversion, er det den engelske tekst der gælder 

 


