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EGP prioriteedid 2019. aastaks: Mille eest Euroopa rohelised võitlevad
Head valijad,
aeg kliimamuutuste vastu võitlemiseks on nüüd. Aeg demokraatia kaitsmiseks on nüüd. Aeg
vihkamise ja rassismi vastu seismiseks on nüüd. Aeg sotsiaalse õigluse eest võitlemiseks
on nüüd. Aeg muuta Euroopa selliselt, et võimaldada selle kodanike unistuste täitmine, on
nüüd.
Meie roheline nägemus Euroopast on see, et Euroopa võitleb meie majanduste
keskkonnahoidlikumaks muutmise eest, mis võimaldab luua uusi häid töökohti; me
võlgneme seda oma lastele ja me võlgneme seda maailmale. See järgib sotsiaalset ja
põlvkondadevahelist õiglust ning kaasavat demokraatiat. See kaitseb oma kodanikke ja
annab neile väge. See hindab mitmekesisust ja toetab õigusriiki. See edendab rahvusvahelist
rahu ja säästva arengu eesmärke.
Me tahame Euroopa lubadust uuendada. Me seisame Euroopa projekti eest. Me töötame
selle nimel, et lükata tagasi ja eraldada need, kes püüavad muuta ja pöörata õigustatud
kriitikat puudujääkide ja vigade kohta Euroopa-vastaseks, ekstremistlikuks ja
ksenofoobseks. Me ütleme natsionalismide Euroopale „Ei“. Me peame Euroopa
ühendamisprotsessi ajalooliselt suureks saavutuseks. Sellest on Euroopale mitmel viisil
kasu. Aga me ei jää mineviku loorberitele puhkama. Euroopa, meie ühine kodu, see on
pühendumus, vastutus.
Euroopa ühtsust tuleb igas põlvkonnas edasi arendada. Meie ajastul on üha olulisem töötada
koos meie ühiste väärtuste ja huvide eest maailmas. Suurte väljakutsetega toimetulemiseks
peame leppima kokku Euroopa suveräänsuses, sest meie üksikud rahvad ei ole piisavalt
võimsad. Tegelegem eurooplastena väljakutsete ja võimalustega koos. Euroopa pooldab
mitmepoolsust, inimõigusi, säästvat arengut ja rahumeelset konfliktide lahendamist.
Selleks, et ehitada üles oma kodanikele mõeldud Euroopa, tuleb tugevdada demokraatiat. ELi
institutsiooniline raamistik peab arenema edasi täielikuks mitmetasandiliseks
demokraatiaks, kus kõik avalikud otsused võetakse valitud ja poliitiliselt vastutavate
esindajate poolt vastu läbipaistvalt. See raamistik peab võimaldama kodanikel aktiivselt
panustada, et luua ümberkujundav jõud Euroopa paremaks muutmiseks. Seetõttu peab
lobitöö muutuma läbipaistvaks ja omama siduvaid reegleid. Selle kõige pärast toetame
liikumisi, mis edendavad solidaarsust, vastutustundlikku keskkonna- ja kliimapoliitikat,
õigusriiki, feminismi, õiglust ja vabadust. Need on peamised rohelised väärtused, mida me
populaarse demokraatia nimel järgime. Majandus- ja rahaliitu tuleb reformida, et tagada edu
jagamine õiglaselt, ilma kedagi maha jätmata.
Kutsume kõiki Euroopa kodanikke kasutama oma hääleõigust. Harva on Euroopa valimised
olnud nii olulised, kui järgmised olema saavad. Kas Euroopa liigub edasi või langeb, see
sõltub kodanike valikust, teie valikust. Siin on kaksteist rohelist prioriteeti Euroopa
muutmisel:
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Võidelda kliimamuutustega söe kasutamise järkjärgulise kaotamise, energiatõhususe
edendamise ja 100% taastuvatele energiaallikatele ülemineku abil
Kliimamuutus on meie aja määrav väljakutse. Ilma kliimamuutust ohjamata põhjustab
inimkond keskkonna märkimisväärse hävinemise ja muudab paljud maailma piirkonnad
põhimõtteliselt elamiskõlbmatuks. Aga vastus kliimakriisile on olemas: see algab päikese-,
tuule- ja muudest taastuvenergiaallikatest! Me peame minema üle 100% taastuvatele
energiaallikatele, kasutama oma energiat tõhusalt, loobuma järk-järgult fossiilkütusest ja
tuumaenergiast, luues samas mõjutatud piirkondades jätkusuutlikke töökohti. Vähendama
heitgaase piisavalt kiiresti, et jōuda 1.5 °C-maailma temperatuuri piiranguni. Meie
jõupingutuste tugevdamiseks on vaja ELi heidete eelarvet ja tugevat CO2 miinimumhinda.
Me toetame söe kasutamise järkjärgulist kaotamist 2030. aastaks ja teiste fossiilkütuste
kaotamist varsti pärast seda. Fossiil- ja tuumaenergia toetused peavad koheselt lõppema.
Euroopa peab fossiilkütustest loobuma ja lõpetama era- ja avalikest vahenditest
fossiilkütusesse investeerimise.
Investeerida ausasse rohelisse majandusse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni
Euroopal on võimalus saada uue rohelise kokkuleppe läbi ülemaailmseks liidriks ausal
üleminekul süsinikuneutraalsele ringmajandusele, ületades kokkuhoiu paradigma ja tagades
sellise majandusliku arengu, mis toob kasu kõigile. See lubab head tööd ja korralikke
töökohti, jätkusuutlikkust, sotsiaalset kaasatust, kriisidele vastupidavust ja stabiilsust. Me
soovime seda majandusliku turvalise edendamiseks teha koostöös majandustegevuses
osalejate, töötajate, ametiühingute ja ettevõtetega. Nõuame digitaalse sektori järelevalveks
tõhusat ja sõltumatut ELi asutust, et kontrollida ja piirata suurte ettevõtete turuvõimu.
Euroopa vajab ühtset säästvat tööstuspoliitikat. Me kutsume üles keskkonnasõbralikumale
tootmisele ja rohelisele rahandusele, kuid seisame vastu rohepesule. Piisav infrastruktuuri
arendamine peab olema esmatähtis, tähelepanu tuleb pöörata teadusuuringutele ja
ökouuendustele. Digitaaltehnoloogia ja puhta tehnoloogia areng peab toimuma käsikäes,
lähtudes ühiskonna vajadustest ja rahvusvahelise üldsuse säästva arengu eesmärkidest.
Tööstuslike (de-)reguleerimis- ja kaubanduslepingutega ei tohi lubada keskkonnasäästliku ja
sotsiaalse arengu kahjustamist ega takistamist.
Tagada liikmesriikides korralik minimaalne sissetulek
Euroopa peab muutuma tõeliselt sotsiaalseks ühenduseks, andma töötajatele mõjuvõimu,
võitlema vaesuse vastu ja vähendama ebavõrdsust. Tuleb uuendada ühiskondlikku lubadust
õigluse ja kõigi kodanike kaasamise kohta. See ei tohi langeda kokkuhoiupoliitika ega
korporatiivse ahnuse ohvriks. Me võitleme sotsiaalse dumpingu vastu. Tuleb tagada õiglane
tasu, ametiühinguõigused ja inimväärsed töötingimused. Euroopa õigusraamistik peab
järgmise Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud miinimumsissetuleku direktiivi abil läbi
suruma selle, et liikmesriigid kehtestavad oma kodanikele piisava miinimumsissetuleku,
arvestades riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme. Rohelised võitlevad ka õiglaselt makstava
haiguspuhkuse ja õiglase lapsehoolduspuhkuse eest kõikides riikides. Sotsiaalsed õigused
peavad olema seaduslikult täitmisele pööratavad. Me toetame riiklikke baassissetuleku ja
tööaja vähendamise skeemide eksperimente.
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Toetada õigusriiki ja põhiõigusi, suurendada läbipaistvust ja võidelda korruptsiooni vastu
Õigusriik on rünnaku all nii Euroopas kui ka välismaal. Selle kaitsmine autoritaarsuse eest on
võitlus Euroopa hinge eest. Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid peavad selles konfliktis
ühinema. EL vajab siduvat ja kõikehõlmavat mehhanismi, et jälgida korrapäraselt
demokraatia olukorda, opositsioonijõudude õigust olla ära kuulatud, õigusriigi põhimõtteid,
vaba ajakirjandust ja põhiõigusi kõigis ELi liikmesriikides. Samuti on vaja poliitilise dialoogi
süsteemi ja kiiret sekkumist ning toetusmeetmeid sõltumatule meediale ja
kodanikuühiskonnale, samuti vajadusel asjakohaseid sanktsioone. ELi institutsioonide
läbipaistvus on kodanike jaoks hädavajalik. Läbipaistvuse puudumine nõukogus seab ohtu
demokraatliku vastutuse ja võimaldab silmakirjalikult süüdistada "Brüsselit". EL peab
toetama vähemusrühmi usaldusväärselt mis tahes diskrimineerimise vastu. See peab
pakkuma kaitset aktivistidele, ajakirjanikele ja informaatoritele, kes pakuvad avalikku huvi
pakkuvat varjatud teavet. Euroopa vahendeid ei tohi kasutada Euroopa eeskirjade
rikkumiseks. Riikide valitsustele, kes on õõnestanud õigusriigi põhimõtteid, keelatakse
kontroll ELi vahendite üle, samal ajal kui lõplikud abisaajad on kaitstud. Korruptsiooniga tuleb
otsustavalt võidelda.
Kaitsta varjupaigaõigust ja luua seaduslikud ja turvalised rändekanalid
Varjupaigataotlejate ohutusega seotud tagatised on olemas tänu Euroopa tumeda ajaloo
õppetundidele. Varjupaigaõigus ei ole meie jaoks läbiräägitav. Me tahame
varjupaigapoliitikat, mis põhineb solidaarsusel, inimlikul ja korrektsel protsessil, sealhulgas
vastutuse õiglasel jagamisel liikmesriikide vahel ja Euroopa merepäästmismissiooni
taastamisel. Euroopa peab looma tööjõu liikuvusele ja rändele ühtsed standardid ja eeskirjad.
Me tahame, et liit toetaks pagulasi või sisserändajaid integreerivaid riike ja omavalitsusi.
Sisserändajate aitamist ei tohi kunagi kriminaliseerida. Inimesed ei kuulu vanglasse seetõttu,
et nad otsivad varjupaika.
Muuta Euroopas rongid lennukitele tõeliseks alternatiiviks
Üheks põhiliseks roheliseks eesmärgiks on muuta transpordisektorit kogu Euroopas nii, et
ületada meie sõltuvus saastavatest autodest nii kiiresti kui võimalik, peatada lennunduse
suurenev saastamine ja investeerida ulatuslikult piirkondlikesse ja riikidevahelistesse
raudteevõrkudesse. Transpordisektori süsinikdioksiidi heitkogused suurenevad jätkuvalt,
eriti autode ja lendude osas. Positiivseks alternatiiviks on ühendada riigid ja piirkonnad
kiirrongide, öörongide ja piirkondlike rongidega. Rongide ja lennuliikluse mänguruumide
ühtlustamiseks tuleb lennud õiglaselt maksustada.

Kaitsta meie kodanike tervist, võideldes õhu- ja veereostuse vastu ning plastikjäätmete
peatamise eest
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Keskkonnahoidlik tegevus võib parandada miljonite inimeste elusid. Meie sissehingatava
õhu ja joogivee kaitsmiseks peame kiiresti saastatust vähendama. Tuhandeid sureb igal
aastal peenosakeste ja muude õhusaasteainete tõttu. Keskkonna halvenemine ja
ebatervislik eluviis on põhjustanud olulist haigestumiste tõusu. Kemikaalid, hormoonid,
nitraadid või mikroplastid meie toiduahelas kujutavad endast palju terviseriske. EL peab
tegelema probleemi juurtega ja tegema asjakohaseid algatusi. Mitte ümbertöödeldavad
plastmassid maksustatakse või keelatakse, arendatakse jätkusuutlikke alternatiive ja
suurendatakse taaskasutamise eesmärke. Oma väärtusliku looduse säilitamiseks soovime
laiendada looduskaitsealasid märkimisväärselt, et need hõlmaksid olulisi ökosüsteeme. EL
vajab uut keskkonnaalast tegevusprogrammi. EL ei tohiks rahastada keskkonna või
bioloogilise mitmekesisuse kahjustamist. Merekaitsealad peaksid hõlmama 20% meie
meredest.
Toota head kohalikku, geneetiliselt muundamata ja pestitsiidivaba toitu, põllumajandus ilma
julma loomapidamiseta
Euroopa maksumaksjate raha peab tulevikus toetama üksnes Euroopa kodanikele tervisliku
toidu tootmist, selle asemel, et toetada põllumajanduslikku tööstust, mis hävitab meie mulda,
suurendab bioloogilise mitmekesisuse kriise ja monopoliseerib toidutootmist. Kõige
mürgised pestitsiidid tuleb võimalikult kiiresti keelustada. Me oleme vastu Euroopa
põllumajandustoodetele dumpinguhinnaga maailmaturule paiskamisele, mis hävitab
paljudes arengumaades kohaliku toiduainete tootmise. Kui palju põllumajandustootjaid
Euroopa põllumajanduspoliitikast kasu saavad, peaks sõltuma sellest, kui palju nad
kaitsevad kliimat, kaitsevad vett, investeerivad loomade heaolusse, kaitsevad bioloogilist
mitmekesisust ja hoiduvad GMOde kasutamisest. Soovime õiglast toodete hinda
elutähtsates maapiirkondades tegutsevatele põllumajandustootjatele, selle asemel et
teenida paari rahvusvahelist ettevõttet, kellel on tohutud tulud. Rohelised seisavad
põllumajandusloomade heaolu eest mass-aretamise julmuse ja elusloomade
pikamaatranspordi käigus piinamise asemel.
Tagada vaba juurdepääs kvaliteetsele haridusele, õiglaselt tasustatud praktika ja head
töökohad noortele
Noored kujundavad Euroopa tulevikku. Me võlgneme seetõttu neile parimad võimalikud
tingimused ja õiguse noorte emantsipatsiooniks. Seepärast peab noortel olema õigus
taskukohasele kõrgharidusele, headele väljaõppetingimustele ja õiglasele juurdepääsule hea
sissetulekuga töökohtadele. Noorte sotsiaalne kaitse oleks tagatud miinimumsissetuleku ja
baassissetuleku katsetega. EL peaks julgustama liikmesriike rohkem haridusse
investeerima. Euroopa peab investeerima suuresti elukestva õppe ja ümberkvalifitseerimise
rahastamisse. Vahetusprogrammide, näiteks Erasmuse programmi, ELi rahastamist tuleb
kümme korda suurendada. Igal noorel peab olema võimalus osaleda vahetusprogrammis
olenemata rahalisest taustast või haridusteest. Euroopa solidaarsuskorpuse piisav
rahastamine peaks andma noortele võimaluse arendada omaenda vabatahtliku tegevuse
projekte. Me võitleme nende tööturumeetmete vastu, mis takistavad noorte õiglast
juurdepääsu. Euroopa kultuuripass rikastaks kindlasti Erasmuse programmi.
4

29th Council
23-25 Nov 2018
Berlin

by the European Greens

29. nõukogu
23.-25. November 2018-12-04
Berliin
Euroopa rohelised

Võidelda õiglase maksustamise eest kohe
Igaüks peab maksma oma õiglase osa maksudest, sest ettevõtte maksudest
kõrvalehoidumine ja ettevõtete maksustamise vältimine kahjustavad demokraatiat. Meie
ühiskonnad on üha rohkem lõhestunud. Ebaõiglane maksustamine aitab kaasa
ebavõrdsusele. Kasvav ebavõrdsus, piiramatu lobitöö ja korruptsioon kujutavad endast suurt
ohtu demokraatiale. Rohelised töötavad välja maksurežiimid, mis ei anna enam eeliseid
suurtele rahvusvahelistele korporatsioonidele ja rikastele üksikisikutele. Me oleme Euroopa
Parlamendis õiglasema maksustamise nimel palju võidelnud. Jätkame maksuparadiiside,
maksudest kõrvalehoidumise, maksude vältimise ja rahapesu vastu võitlemist. On
vastuvõetamatu, et mitmed rahvusvahelised korporatsioonid ja suured Internetiplatvormid ei
maksa peaaegu üldse makse. Seetõttu soovime kehtestada digitaalse maksu Euroopas.
Rohelised seisavad vastu liikmesriikide vahelisele ebaõiglasele maksukonkurentsile, mis
häirib riigieelarveid kõikjal.
Võidelda feministliku Euroopa eest, soolise vägivalla vastu ja kõigi võrdsete õiguste eest
Sooline võrdõiguslikkus on Rohelise poliitika keskmes. Me tahame, et abort oleks sees ELi
põhiõiguste hartas. Me tahame tagada kõigile tasuta ja kättesaadava, kvaliteetse ning
turvalise seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud tervishoiu ning teenused kõigile,
sealhulgas ka abordi. Euroopa peab võitlema soolise vägivallaga, nagu on sätestatud
Euroopa Liidu poliitikavaldkondades, mis käsitlevad naistevastase vägivalla ja koduvägivalla
ennetamist ja selle vastu võitlemist. Kõik Euroopa riigid peavad kiiremas korras rakendama
Istanbuli konventsiooni. Me oleme kindlalt otsustanud tagada võrdse töö eest võrdse tasu ja
võimustruktuurides parema soolise tasakaalu. Samuti soovime, et kõik poliitikad ja teenused
tunnistaksid eurooplaste tõelist mitmekesisust ning võtaksid käsile ja ennetaksid kõiki
diskrimineerimise ja vägivalla vorme, sealhulgas LGBTIQ*-vastaseid.
Peatada relvade eksport diktaatoritele ja sõdivatele osapooltele ning edendada arengut
EL on endiselt rahuprojekt. Rahu säilitamiseks vajab Euroopa ühist julgeoleku- ja
kaitsepoliitikat, ühendades ja jagades ressursse ning koordineerides liikmesriikide
jõupingutusi Euroopa tasandil. Euroopa ei tohi püüda saada kasumit hoolimatust relvade ja
jälitustehnoloogia ekspordist diktaatoritele või sõdivatele osapooltele. Tuleks kehtestada
ranged ekspordisuunised. Stabiilsust ja arengut ei saa tagada ainult sõjaliste vahenditega.
Euroopa peaks suurendama oma arengukoostöö rahastamist, et saavutada vähemalt 0,7%
SKTst ja suurendama tsiviilkonfliktide ennetamise, lahendamise ja piiramise rahastamist,
mitte seda vähendama. Kui inimõigused ja keskkond on tõsiselt ohustatud, peab Euroopa
suutma oma väärtusi kaitsta, kasutades kõiki oma välispoliitilisi vahendeid. Inimeste
turvalisuse terviklik kontseptsioon õitseb ainult mitmepoolsuse, rahvusvahelise õigluse,
õigusriigi ja inimõiguste kaitse keskkonnas.
Head valijad,
eelseisvad valimised on Euroopa tuleviku jaoks määrava tähtsusega. Tahame seljatada
status quo ja keerata uue lehekülje meie ühise Euroopa projektis. Meid ümbritsev maailm ei
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seisa paigal ja meie Euroopas ei saa aega raisata. Olgem Euroopat muutev jõud! Ühendame
radikaalse analüüsi visionäärsete eesmärkidega ja pragmaatilise lähenemisega.
Euroopa rohelised lubavad võidelda nende prioriteetide eest, mida me teile siin esitleme.
Kutsume kõiki Euroopa kodanikke meid nendes lahingutes toetama. Rohkemate roheliste
Euroopa Parlamendi liikmete valimine rohkematest riikidest aitab meil nende sammudega
edasi minna. Nende prioriteetide realiseerimiseks püüame moodustada järgmises Euroopa
Parlamendis progressiivseid liite ja enamusi. Rohelised lubavad toetada järgmise Euroopa
Komisjoni presidendina seda Euroopa Parlamendi valimiste juhtivat kandidaati, kes on nõus
neid eesmärke jagama. Ehitame koos parema Euroopa!

Erinevuste korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.
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