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Προτεραιότητες του ΕΠΚ για το 2019: Για ποιους στόχους αγωνίζονται οι
Ευρωπαίοι Πράσινοι
Αγαπητοί ψηφοφόροι,
ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε τη
δημοκρατία. Ήρθε η ώρα να αντισταθούμε στο μίσος και το ρατσισμό. Ήρθε η στιγμή να αγωνιστούμε
για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα για αλλαγή στην Ευρώπη, για να εκπληρωθούν τα όνειρα
των πολιτών της.
Το όραμα των Πρασίνων για την Ευρώπη είναι το όραμα για μια Ευρώπη που υποστηρίζει την
ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, η οποία θα δημιουργήσει αξιόλογες νέες θέσεις εργασίας. Για μια
Ευρώπη που επιδιώκει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και τη
δημοκρατία χωρίς διακρίσεις. Που προστατεύει και ενδυναμώνει τους πολίτες της. Που αγκαλιάζει
τη διαφορετικότητα και στηρίζει το κράτος δικαίου. Που προάγει την παγκόσμια ειρήνη και τους
Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στον κόσμο.
Θέλουμε να ανανεώσουμε την υπόσχεση της Ευρώπης. Είμαστε υπέρμαχοι του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αντισταθούμε και να απομονώσουμε
εκείνους που προσπαθούν να μετατρέψουν τη βάσιμη κριτική των αδυναμιών και των σφαλμάτων
σε ένα αντιευρωπαϊκό, εξτρεμιστικό και ξενοφοβικό πισωγύρισμα. Λέμε όχι σε μια Ευρώπη του
εθνικισμού. Πιστεύουμε ότι η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ένα σπουδαίο ιστορικό
επίτευγμα. Ωφελεί τους Ευρωπαίους με πολλαπλούς τρόπους. Δεν θα επαναπαυθούμε όμως στις
δάφνες του παρελθόντος. Η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, απαιτεί αφοσίωση κι ευθύνη.
Η ευρωπαϊκή ενότητα πρέπει να εξελίσσεται περαιτέρω σε κάθε γενιά. Στην εποχή μας, είναι όλο
και πιο σημαντικό να συνεργαζόμαστε για τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας συμφέροντα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, θα πρέπει να συμφωνήσουμε
σε μια ευρωπαϊκή κυριαρχία, αφού το κάθε έθνος ξεχωριστά δεν είναι αρκετά ισχυρό. Ας
αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μαζί, ως Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη θα πρέπει να
υποστηρίξει την πολυμέρεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρηνική
επίλυση των συγκρούσεων.
Για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που προσφέρει στους πολίτες της, πρέπει να ενισχύσουμε τη
δημοκρατία. Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω σε μια πλήρη
πολυεπίπεδη δημοκρατία, στην οποία όλες οι δημόσιες αποφάσεις λαμβάνονται με διαφάνεια, από
εκλεγμένους και πολιτικά υπόλογους εκπροσώπους. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών, για να δημιουργηθεί μια δύναμη αλλαγής που θα μεταμορφώσει
την Ευρώπη προς το καλύτερο. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει διαφάνεια στις διαδικασίες άσκησης
πίεσης, με δεσμευτικούς κανόνες. Για όλους τους παραπάνω λόγους στεκόμαστε στο πλευρό των
κινημάτων που προωθούν την αλληλεγγύη, την περιβαλλοντική και την κλιματική ευθύνη, το
κράτος δικαίου, το φεμινισμό, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Αυτές είναι οι βασικές αξίες των
Πρασίνων, τις οποίες προασπιζόμαστε στην αναζήτηση μια λαϊκής δημοκρατίας. Είναι απαραίτητη η
μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή
της προόδου, χωρίς να μείνει κανείς πίσω.
Καλούμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα ψήφου τους. Οι
ευρωπαϊκές εκλογές σπάνια είχαν τόσο σημαντικό αντίκτυπο όσο οι επόμενες. Η πρόοδος ή η
διάλυση της Ευρώπης εξαρτάται από την επιλογή των πολιτών, από τη δική σας επιλογή.
Ακολουθούν οι δώδεκα προτεραιότητες των Πρασίνων για την αλλαγή της Ευρώπης:
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Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, την προώθηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μεταστροφή σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η κλιματική αλλαγή είναι η πιο καθοριστική πρόκληση της σημερινής εποχής. Αν δεν τιθασεύσουμε
την κλιματική αλλαγή, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο όλεθρο και να
καταστήσει πολλά μέρη του πλανήτη ουσιαστικά μη κατοικήσιμα. Υπάρχει όμως απάντηση στην
κλιματική κρίση: Είναι ο ήλιος, ο άνεμος και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας! Πρέπει να
στραφούμε προς 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να χρησιμοποιούμε την ενέργεια με
αποδοτικό τρόπο και να καταργήσουμε σταδιακά την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική
ενέργεια, δημιουργώντας παράλληλα βιώσιμες θέσεις εργασίας στις περιοχές που θα επηρεάζονται.
Για να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων αρκετά γρήγορα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος συγκράτησης
της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C, θα ασκήσουμε έντονη πίεση για τη δίκαιη μετάβαση σε μια
οικονομία μηδενικών εκπομπών. Χρειάζεται ειδικός προϋπολογισμός της ΕΕ για τις εκπομπές
άνθρακα και ισχυρή κατώτατη τιμή του άνθρακα για να ενισχυθούν οι προσπάθειές μας.
Υποστηρίζουμε τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2030 και άλλων ορυκτών καυσίμων
αμέσως μετά. Οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να
σταματήσουν τώρα. Η Ευρώπη θα πρέπει να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα και να αποσύρει
την ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα.
Επένδυση σε μια δίκαιη πράσινη οικονομία, έρευνα και καινοτομία
Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη δίκαιη μετάβαση προς μια κλιματικά
ουδέτερη κυκλική οικονομία μέσω μιας «πράσινης νέας συμφωνίας», υπερβαίνοντας το πρότυπο της
λιτότητας και διασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη προς όφελος όλων. Με αυτό τον τρόπο, θα
εγγυηθεί καλές συνθήκες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, βιωσιμότητα, κοινωνική ένταξη χωρίς
διακρίσεις, βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε κρίσεις και σταθερότητα. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό
τον στόχο σε συνεργασία με τους οικονομικούς παράγοντες, εργαζομένους, συντεχνίες, ΜΚΟ και
επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσουμε την οικονομική ασφάλεια. Ζητούμε μια
αποτελεσματική και ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ για την εποπτεία του ψηφιακού κλάδου, η οποία θα
ελέγχει και θα περιορίζει τη δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγορά. Η Ευρώπη χρειάζεται
μια κοινή βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Ζητούμε την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης
στον κλάδο της μεταποίησης και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά είμαστε αντίθετοι στο
«περιβαλλοντικό ξέπλυμα». Η ανάπτυξη επαρκών υποδομών θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη
προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στον τομέα της έρευνας και οικολογικής
καινοτομίας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της
καθαρής τεχνολογίας, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και τους στόχους της διεθνούς
κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη νομοθετική ρύθμιση (ή απορρύθμιση) του βιομηχανικού κλάδου και
στις εμπορικές συμφωνίες να υπονομεύσουν ή να εμποδίσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική
πρόοδο.
Εγγύηση αξιοπρεπούς κατώτατου εισοδήματος στα κράτη μέλη
Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πραγματικά κοινωνική ένωση, να δίνει εξουσία στους εργαζομένους,
να καταπολεμά τη φτώχεια και να μειώνει τις ανισότητες. Θα πρέπει να ανανεωθεί η κοινωνική
υπόσχεση της δικαιοσύνης και της ένταξης για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Δεν πρέπει
να πέσει θύμα των πολιτικών λιτότητας ούτε της απληστίας των επιχειρήσεων. Αγωνιζόμαστε
ενάντια στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να διασφαλιστούν δίκαιες αμοιβές, τα δικαιώματα των
συντεχνιών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να
διασφαλίσει, μέσω οδηγίας κατώτατου εισοδήματος η οποία θα εγκριθεί από το επόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι τα κράτη μέλη εγγυώνται στους πολίτες τους αξιοπρεπές κατώτατο
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εισόδημα, με σεβασμό στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Οι Πράσινοι αγωνίζονται
επίσης για δικαιοσύνη στις αναρρωτικές άδειες μετ’ αποδοχών και στις γονικές άδειες σε όλες τις
χώρες. Τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά δια νόμου. Υποστηρίζουμε
τη διεξαγωγή εθνικών πειραμάτων σε σχέση με καθολικά συστήματα βασικού εισοδήματος και
μείωσης του ωραρίου εργασίας.
Προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενίσχυση της διαφάνειας και
καταπολέμηση της διαφθοράς
Το κράτος δικαίου δέχεται επίθεση, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός των συνόρων της. Η
προάσπισή του ενάντια στον απολυταρχισμό είναι αγώνας για την ψυχή της Ευρώπης. Τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ενωμένα σε αυτή τη σύγκρουση. Η ΕΕ
χρειάζεται έναν δεσμευτικό και ολοκληρωμένο μηχανισμό για να παρακολουθεί σε τακτική βάση
την κατάσταση της δημοκρατίας, του δικαιώματος των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων να
εκφράζουν την άποψή τους, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του τύπου και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χρειάζεται επίσης ένα σύστημα πολιτικού διαλόγου και
ταχείας παρέμβασης, καθώς και μέτρα στήριξης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της
κοινωνίας των πολιτών, και όταν είναι αναγκαίο, κατάλληλες κυρώσεις. Η διαφάνεια των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ για τους πολίτες είναι απολύτως απαραίτητη. Η έλλειψη διαφάνειας στο
Συμβούλιο της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατική λογοδοσία και επιτρέπει την υποκριτική
επίρριψη ευθυνών στις «Βρυξέλλες». Η ΕΕ πρέπει να στηρίζει αξιόπιστα τις μειονοτικές ομάδες
ενάντια σε κάθε μορφή διακρίσεων. Πρέπει να παρέχει προστασία σε ακτιβιστές, σε
δημοσιογράφους και σε πληροφοριοδότες που αποκαλύπτουν μυστικές πληροφορίες προς το
δημόσιο συμφέρον. Τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των
ευρωπαϊκών κανόνων. Εθνικές κυβερνήσεις που υπονόμευσαν το κράτος δικαίου δεν θα έχουν
δικαίωμα ελέγχου των ταμείων της ΕΕ, ενώ θα παρέχεται προστασία στους τελικούς δικαιούχους.
Η διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα.
Προάσπιση του δικαιώματος ασύλου και θέσπιση νόμιμων και ασφαλών διαύλων μετανάστευσης
Οι εγγυήσεις ασφαλείας για τους αιτούντες άσυλο υπάρχουν εξαιτίας των μαθημάτων που μας έχει
διδάξει το σκοτεινό παρελθόν της Ευρώπης. Για εμάς, το δικαίωμα ασύλου είναι αδιαπραγμάτευτο.
Θέλουμε η πολιτική ασύλου να βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ανθρωπιά και σε μια ομαλή
διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των
κρατών μελών και τη θέσπιση νέας ευρωπαϊκής αποστολής θαλάσσιων διασώσεων. Η Ευρώπη
πρέπει να δημιουργήσει κοινά πρότυπα και κοινούς κανόνες για την κινητικότητα στην εργασία και
για τη μετανάστευση. Θέλουμε η Ένωση να υποστηρίζει τις χώρες και τους δήμους στην
ενσωμάτωση προσφύγων ή μεταναστών. Δε θα πρέπει ποτέ να ποινικοποιείται η προσφορά
βοήθειας στους μετανάστες. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να φυλακίζονται επειδή ζητούν άσυλο.
Προώθηση των τρένων ως πραγματικής εναλλακτικής επιλογής αντί των αεροπλάνων στην
Ευρώπη
Ένας βασικός στόχος των Πρασίνων είναι ο μετασχηματισμός του κλάδου των μεταφορών σε όλη
την Ευρώπη, ώστε να υπερβούμε την εξάρτησή μας από τα ρυπογόνα αυτοκίνητα το συντομότερο
δυνατό, να σταματήσουμε την αυξανόμενη ρύπανση από τις αεροπορικές μεταφορές και να
πραγματοποιήσουμε εκτεταμένες επενδύσεις σε περιφερειακά και διασυνοριακά σιδηροδρομικά
δίκτυα. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον κλάδο των μεταφορών εξακολουθούν να
αυξάνονται, ιδιαίτερα από τα αυτοκίνητα και τις πτήσεις. Η σύνδεση των χωρών και των
περιφερειών με γρήγορα τρένα, νυχτερινά τρένα και υπεραστικά τρένα προσφέρει μια θετική
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εναλλακτική επιλογή. Για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των σιδηροδρομικών
και των αεροπορικών μεταφορών, πρέπει να επιβληθεί δίκαιη φορολόγηση στις πτήσεις.
Προστασία της υγείας των πολιτών μας με την καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και
των υδάτων και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων
Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων. Για να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε και το νερό που
πίνουμε, πρέπει να μειώσουμε ταχύτατα τη ρύπανση. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο
εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των ασθενειών.
Τα χημικά, οι ορμόνες, τα νιτρώδη ή τα μικροπλαστικά στην τροφική αλυσίδα μας δημιουργούν
πολλούς κινδύνους για την υγεία. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος και να
αναλάβει κατάλληλες πρωτοβουλίες. Τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά θα πρέπει να φορολογούνται
ή να καταργηθούν, θα πρέπει να σχεδιαστούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αυξηθούν οι
στόχοι ανακύκλωσης. Για να προστατεύσουμε την πολύτιμη φύση μας, θέλουμε να επεκτείνουμε
σημαντικά τα προστατευόμενες περιοχές, ώστε να καλύπτουν οικοσυστήματα καίριας σημασίας. Η
ΕΕ χρειάζεται νέο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιδοτεί
δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον ή τη βιοποικιλότητα. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές θα πρέπει να καλύπτουν το 20% των θαλασσών μας.
Παραγωγή καλών τοπικών τροφίμων, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και
φυτοφάρμακα, κτηνοτροφία χωρίς κακομεταχείριση ζώων
Τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων θα πρέπει στο μέλλον να στηρίζουν μόνο την
παραγωγή υγιεινών τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες αντί να επιδοτούν την αγροτική
βιομηχανία που καταστρέφει το έδαφος, εντείνει την κρίση βιοποικιλότητας και μονοπωλεί την
παραγωγή τροφίμων. Τα πιο δηλητηριώδη φυτοφάρμακα πρέπει να απαγορευθούν το συντομότερο
δυνατό. Είμαστε αντίθετοι στη διάθεση γεωργικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά τα οποία
καταστρέφουν την τοπική παραγωγή τροφίμων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Ο βαθμός στον
οποίο επωφελούνται οι αγρότες από τις αγροτικές πολιτικές της Ευρώπης θα πρέπει να εξαρτάται
από τον βαθμό στον οποίο προστατεύουν το κλίμα και το νερό, επενδύουν στην ευζωία των ζώων,
προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και αποφεύγουν τη χρήση ΓΤΟ. Θέλουμε δίκαιες τιμές προϊόντων
για τους αγρότες σε αγροτικές περιοχές ζωτικής σημασίας αντί για την εξυπηρέτηση λίγων
πολυεθνικών με τεράστια έσοδα. Οι Πράσινοι υποστηρίζουν την καλή μεταχείριση των
εκτρεφόμενων ζώων αντί για τη βαναυσότητα της μαζικής εκτροφής και το βασανιστήριο της
μεταφοράς των ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.
Εγγύηση δωρεάν πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, δίκαια αμειβόμενη πρακτική άσκηση και
καλές θέσεις εργασίας για τους νέους
Οι νέοι είναι αυτοί που χτίζουν το μέλλον της Ευρώπης. Τους χρωστάμε τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες για να το καταφέρουν, καθώς και το δικαίωμα της χειραφέτησής τους. Για τον λόγο αυτό,
οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή ανώτερη εκπαίδευση, καλές συνθήκες
κατάρτισης και δίκαιη πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η κοινωνική προστασία της
νεολαίας θα μπορούσε να διασφαλιστεί με τη θέσπιση ενός κατώτατου εισοδήματος και με
πειράματα βασικού εισοδήματος. Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν
περισσότερο στην εκπαίδευση. Η Ευρώπη θα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις
στη χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης και στην επιμόρφωση. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για
προγράμματα ανταλλαγής, όπως το πρόγραμμα Erasmus, θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί. Κάθε νέος
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής ανεξάρτητα
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από το οικονομικό του υπόβαθρο ή την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν
την ευκαιρία να σχεδιάσουν τις δικές τους εθελοντικές δράσεις μέσω επαρκούς χρηματοδότησης
για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα αγωνιστούμε ενάντια σε κανονισμούς για την αγορά
εργασίας που παρεμποδίζουν τη δίκαιη πρόσβαση των νέων. Ένα πολιτισμικό ευρωπαϊκό δελτίο θα
εμπλούτιζε οπωσδήποτε το πρόγραμμα Erasmus.
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη
Όλοι πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο που τους αντιστοιχεί σε φόρους, καθώς η εταιρική
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή υπονομεύουν τη δημοκρατία. Οι κοινωνίες μας διχάζονται όλο και
περισσότερο. Η αδικία στη φορολόγηση οδηγεί σε ανισότητες. Η αυξανόμενη ανισότητα, η
αχαλίνωτη δράση των ομάδων άσκησης πίεσης και η διαφθορά θέτουν τη δημοκρατία σε μεγάλους
κινδύνους. Οι Πράσινοι θα σχεδιάσουν φορολογικά καθεστώτα που δεν θα συνεχίσουν να ευνοούν
τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τους εύπορους ιδιώτες. Έχουμε αγωνιστεί σκληρά στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη. Θα συνεχίσουμε να πατάσσουμε
τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και το ξέπλυμα μαύρου
χρήματος. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιες πολυεθνικές εταιρείες καθώς και μεγάλες
διαδικτυακές πλατφόρμες δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. Επομένως, θέλουμε να
θεσπίσουμε έναν ψηφιακό φόρο στην Ευρώπη. Οι Πράσινοι είναι αντίθετοι στον αθέμιτο
φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών, ο οποίος διαταράσσει παντού τον δημόσιο
προϋπολογισμό.
Αγώνας για μια φεμινιστική Ευρώπη, κατά της έμφυλης βίας και υπέρ των ίσων δικαιωμάτων για
όλους
Η ισότητα των φύλων είναι στο επίκεντρο των πολιτικών των Πρασίνων. Θέλουμε το δικαίωμα
της άμβλωσης να συμπεριληφθεί στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Θέλουμε να
εγγυηθούμε δωρεάν και προσβάσιμη, ποιοτική και ασφαλή σεξουαλική και αναπαραγωγική ιατρική
φροντίδα και υπηρεσίες για όλους, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης1. Η Ευρώπη πρέπει να
καταπολεμήσει την έμφυλη βία, όπως προβλέπεται στις πολιτικές της ΕΕ για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες πρέπει να εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε
αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ίσες αμοιβές για ίση εργασία και μεγαλύτερη ισορροπία των
φύλων στη σύνθεση των δομών εξουσίας. Επίσης, θέλουμε όλες οι πολιτικές και οι υπηρεσίες να
αναγνωρίσουν την πραγματική πολυμορφία των Ευρωπαίων και να καταπολεμούν και να
προλαμβάνουν όλες τις μορφές διάκρισης και βίας, μεταξύ άλλων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ*.
Απαγόρευση της εξαγωγής όπλων σε δικτάτορες και εμπόλεμα μέρη και προώθηση της ανάπτυξης
Η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί ειρηνικό εγχείρημα. Για τη διατήρηση της ειρήνης, η Ευρώπη
χρειάζεται μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, με τη συγκέντρωση και την κοινή χρήση
πόρων, καθώς και με τον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ευρώπη δεν πρέπει να επιδιώκει την αποκόμιση κέρδους από την ανενδοίαστη εξαγωγή όπλων
και τεχνολογιών παρακολούθησης σε δικτάτορες ή εμπόλεμα μέρη. Θα πρέπει να επιβληθούν
αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για εξαγωγή. Η σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν μπορούν να
διασφαλιστούν μόνο με στρατιωτικά μέσα. Η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδότηση
συνεργασιών ανάπτυξης τουλάχιστον στο 0,7% του ΑΕΠ και να ενισχύσει τη χρηματοδότησή της για
την πρόληψη, επίλυση και μετριασμό εμφύλιων συρράξεων, αντί να τη μειώσει. Όταν απειλούνται
1

To πράσινο κόμμα της Μάλτας, Alternattiva Demokratika. καταγράφει την αντίθεσή του σε όλες τις αναφορές
στην άμβλωση.
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σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να
υπερασπίζεται τις αξίες της χρησιμοποιώντας με ολοκληρωμένο τρόπο τους μηχανισμούς
εξωτερικής πολιτικής της. Η ευρεία έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας μπορεί να ευδοκιμήσει
μόνο σε ένα περιβάλλον πολυμέρειας, διεθνούς δικαιοσύνης, κράτους δικαίου και προστασίας των
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αγαπητοί ψηφοφόροι,
οι επερχόμενες εκλογές θα έχουν αποφασιστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλουμε να
υπερβούμε το κατεστημένο και να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για το κοινό μας ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Ο κόσμος γύρω μας δεν μένει ακίνητος, γι’ αυτό κι εμείς, στην Ευρώπη, δεν έχουμε την πολυτέλεια
να χάνουμε χρόνο. Ας φέρουμε την αλλαγή στην Ευρώπη! Ας συνδυάσουμε τη ριζοσπαστική ανάλυση
με φιλόδοξους στόχους και με μια ρεαλιστική προσέγγιση.
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι δεσμεύονται να αγωνιστούν για τις προτεραιότητες που σας παρουσιάσαμε
εδώ. Καλούμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να μας στηρίξουν σε αυτούς τους αγώνες. Η εκλογή
περισσότερων μελών των Ευρωπαίων Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από περισσότερες
χώρες θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Προκειμένου να υλοποιηθούν
αυτές οι προτεραιότητες, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε προοδευτικές συμμαχίες και
πλειοψηφίες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Πράσινοι υπόσχονται να στηρίξουν έναν
κορυφαίο υποψήφιο από τις ευρωπαϊκές εκλογές ως πρόεδρο της επόμενης Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους. Ας κτίσουμε μια
καλύτερη Ευρώπη.

Σε περίπτωση διαφωνίας, υπάρχει η αγγλική έκδοση
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