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Elfogadva - EZP-célok 2019-ben: Miért harcolnak az Európai Zöldek
Tisztelt Szavazók!
Elérkezett az idő, hogy fellépjünk az éghajlatváltozás ellen. Elérkezett az idő, hogy megvédjük
a demokráciát. Elérkezett az idő, hogy kiálljunk a gyűlölettel és rasszizmussal szemben.
Elérkezett az idő, hogy harcoljunk a társadalmi igazságosságért. Európában elérkezett az
olyan változások ideje, amelyek lehetővé teszik polgáraik számára, hogy valóra váltsák
álmaikat.
Zöld jövőképünkben egy olyan Európa szerepel, amely támogatja gazdaságaink
környezetbarát átalakulását, ami új és kiváló munkahelyek megteremtését teszi lehetővé.
Egy Európa, amely a társadalmi és generációs igazságosságot tűzi ki céljául. Amely megvédi
polgárait, és erőt ad a kezükbe. Amely gyönyörködik a sokszínűségben, és fenntartja a
jogállamiságot. Amely a nemzetközi békén és a fenntartható fejlődési célok elérésén
fáradozik. Ennyivel tartozunk a gyermekeinek, és a világnak is.
Meg akarjuk újítani Európa ígéretét. Az európai projekt pártján állunk. Azon leszünk, hogy
megfékezzük és elszigeteljük azokat, akik a hibákra és hiányosságokra adott, megalapozott
kritikákat Európa-ellenes, szélsőséges és idegengyűlölő üzenetekké akarják alakítani. Nemet
mondunk a nacionalizmusok Európájára. Az európai egységesítési folyamatot történelmi
jelentőségű eredmények tartjuk. Sok szempontból előnyös ez az európaiak számára. De nem
ülünk majd a múlt babérjain. Európa, a mi közös otthonunk, egyet jelent az elkötelezettséggel,
a felelősségvállalással.
Az európai egységet minden egyes generációval tovább kell fejleszteni. A jelenünkben egyre
fontosabbá válik, hogy együtt dolgozzunk a világbeli közös értékeinkért és érdekeinkért.
Ahhoz, hogy a nagy kihívásokat megoldhassuk, egyet kell értenünk az európai szuverenitás
kérdésében, mert a nemzeteink egyenként nem elég erősek. Oldjuk meg a nehéz helyzeteket,
és ragadjuk meg a lehetőségeket együtt, európaiakként. Európának a többoldalúság, az
emberi jogok, a fenntartható fejlődés és a békés konfliktusmegoldások hazájának kell
maradnia.
Meg kell erősítenünk a demokráciát, hogy olyan Európát építhessünk, amely teljesíti a
polgárainak tett ígéreteit. Az Unió intézményi kereteit tovább kell fejleszteni egy többszintű
demokráciává, amelyben minden publikus döntést átlátható módon hoznak meg a választott
és politikailag elszámoltatható képviselők. Ennek a keretrendszernek esélyt kell adnia a
polgároknak, hogy aktívan részt vehessenek annak az átalakító erőnek a létrehozásában,
amely Európát jobbá teheti. Emiatt a lobbitevékenységet egy jogilag kötelező erejű
szabályozással átláthatóvá kell tenni. Mindezek miatt állunk ki az olyan mozgalmak mellett,
akik a szolidaritást, a környezettel és az éghajlattal kapcsolatos felelősséget, a
jogállamiságot, a feminizmust, igazságosságot és szabadságot népszerűsítik. Ezek a
központi Zöld értékek, amelyek érvényesítésére a népképviseleti demokrácia elérése céljából
törekszünk. A Gazdasági és Monetáris Uniót meg kell reformálni, hogy a fejlődést
igazságosan oszthassuk meg egymás között, és senki se maradjon le.
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Minden európai polgárt felszólítunk, hogy éljen választási jogával. Ritkán van akkora tétje
egy európai választásnak, mint amekkora a mostaninak lesz. A polgárok döntésén, az Ön
döntésén múlik, hogy Európa együtt halad előre, vagy darabokra hullik. Következzen a Zöldek
tizenkét pontja Európa megváltoztatására:
Harcoljunk az éghajlatváltozás ellen a szénalapú energiahordozók fokozatos kivonásával, az
energiahatékonyság népszerűsítésével és a 100%-ban megújuló energiaforrásokra való
átállással
Korunk meghatározó kihívása az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás megfékezése nélkül
az emberiség óriási pusztulást idézne elő, és a Föld túlnyomó része gyakorlatilag
lakhatatlanná válna. De létezik válasz az éghajlatváltozásra: ez a napenergia, a szélenergia
és az egyéb megújuló források kiaknázásával kezdődik! El kell érnünk, hogy 100%-ban
megújuló energiaforrásokat használjunk, az energiánkat hatékonyan használjuk fel, hogy
fokozatosan kivonjuk a fosszilis energiahordozókat és a nukleáris energiát, ezzel
párhuzamosan fenntartható munkahelyeket teremtve az érintett régiókban. Hogy elég
gyorsan csökkenthessük a károsanyag-kibocsátást és 1,5 °C alatt tartsuk a globális
hőmérséklet-emelkedést, erőfeszítést nem kímélve törekszünk majd a nettó nullás
kibocsátású gazdaság megteremtésére. A törekvéseink megerősítéséhez egy uniós
szénköltségvetés és magas szén minimálárak szükségesek. Azért dolgozunk, hogy 2030-ra
teljesen kivonjuk a szénnel, és nem sokkal később az egyéb fosszilis fűtőanyaggal működő
erőműveket. A fosszilis és nukleáris energia támogatását azonnal meg kell szüntetni.
Európának el kell fordulnia a fosszilis tüzelőanyagoktól, a magán- és közpénzeket is ki kell
vonnunk a fosszilis befektetésekből.
Fektessünk be egy igazságos és zöld gazdaságba, a kutatásba és az innovációba
Egy Zöld New Deal segítségével Európa globális szinten élen járhat a karbonsemleges
körkörös gazdaságba történő igazságos átmenetben, ha túllép a megszorításközpontú
gazdasági paradigmán, és biztosít egy mindenki számára előnyös gazdasági fejlődést. Ez jó
munkahelyek és tisztességes állások létrehozásával, fenntarthatósággal, társadalmi
nyitottsággal, magasabb szintű válságellenálló képességgel és stabilitással kecsegtet.
Mindezt a gazdasági szereplőkkel, munkavállalókkal, szakszervezetekkel és vállalatokkal
együttműködve szeretnénk elérni a gazdasági biztonság elősegítése érdekében. Egy
hatékony és független uniós hatóság felállítását szeretnénk elérni, amely a nagyvállalatok
piaci erejének korlátozása érdekében felügyeli a digitális ágazatot. Európának szüksége van
egy közös, fenntartható iparpolitikára. A gyártóipar és a pénzügyek területén „zöldre festés
(greenwashing)” helyett zöldítésre van szükség. A megfelelő infrastruktúra kiépítését
elsődleges célként kell kezelni, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kutatásra és az ökológiai
innovációra is. A digitális és a tiszta technológia fejlesztésének kéz a kézben kell járnia, a
társadalmi igényeknek és a nemzetközi közösség Fenntartható Fejlődési Céljainak
megfelelően. Az ipari szabályok lazításának és a kereskedelmi megállapodásoknak nem
szabad aláásnia vagy akadályoznia a környezeti és társadalmi fejlődést.
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Garantáljuk a tisztességes minimálbért a tagállamokban
Európának valódi szociális unióvá kell válnia, a dolgozók jogait meg kell erősítenie, harcolnia
kell a szegénység ellen és vissza kell szorítania az egyenlőtlenségeket. A minden polgárra
vonatkozó igazságosság és befogadás társadalmi ígéretét meg kell újítani. Európa nem
eshet áldozatul a megszorítási politikáknak, sem a vállalatok mohóságának. Harcolunk a
szociális dömping ellen. Az igazságos fizetéseket, a szakszervezeti jogokat és a tisztességes
munkakörülményeket biztosítani kell. Az európai keretszabályozásnak a következő Európai
Parlament által megszavazott minimálbér-irányelven keresztül – a nemzeti
társadalombiztosítási rendszerek tiszteletben tartása mellett – ki kell kényszerítenie, hogy a
tagállamok garantálják állampolgáraiknak az elfogadható minimálbért. A Zöldek minden
országban harcolnak majd a tisztességes táppénzért és a méltányos szülői szabadságért. A
szociális jogokat jogilag kötelező érvényűvé kell tenni. Támogatjuk az általános
alapjövedelemmel és a munkaidő-csökkentési tervezetekkel kapcsolatos tagállami
kísérleteket.
Tartsuk fenn a jogállamiságot és az alapjogokat, növeljük az átláthatóságot és harcoljunk a
korrupció ellen
A jogállamiság Európában és azon kívül is támadás alatt áll. Az önkényuralommal szemben
folytatott harc Európa lelkéért folyik. Az európai intézményeknek és tagállamoknak
egységesnek kell lenniük ebben a konfliktusban. Az EU-nak szüksége van egy jogilag
kötelező érvényű és átfogó mechanizmusra, hogy felügyelje a demokrácia állapotát, a
mindenkori ellenzék ahhoz való jogát, hogy elmondhassa a véleményét, a jogállamiságot, a
szabad sajtót és az alapvető jogokat az összes uniós tagállamban. Szüksége van továbbá
egy olyan rendszerre, amelyet a politikai párbeszéd és a gyors beavatkozás jellemez, és olyan
intézkedésekre, amelyek a független médiát, a civil társadalmat és – ha szükséges – a
megfelelő szankciókat támogatják. Elengedhetetlen, hogy az uniós intézmények átláthatók
legyenek az állampolgárok számára. Az átláthatóság hiánya a Tanácsban veszélybe sodorja
a demokratikus elszámoltathatóságot, és lehetővé teszi, hogy egyesek álszent módon
„Brüsszelt” hibáztassák. Az Uniónak megbízhatóan támogatnia kell a kisebbségi csoportokat
a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Védelmet kell nyújtania az aktivisták, az
újságírók és a köz érdekében titkolt információkat kiszivárogtató személyek számára. Az
európai pénzeket ne lehessen az európai szabályok megszegésére használni. A
jogállamiságot aláásó nemzeti kormányoktól meg kell tagadni az uniós pénzek feletti
rendelkezés jogát, míg a végső kedvezményezetteket meg kell védeni. A korrupció ellen
határozottan fel kell lépni.
Védjük meg a menedékjogot, és hozzunk létre legális és biztonságos migrációs csatornákat
A menedékkérőknek nyújtott biztonsági garanciák azért léteznek, mert tanultunk Európa
sötét történelméből. Számunkra a menedékhez való jog nem képezheti vita tárgyát. A
szolidaritáson, az emberségességen és egy rendezett folyamaton alapuló menedékpolitikát
tartunk kívánatosnak, beleértve a tisztességes felelősségmegosztást a tagállamok között,
valamint az európai tengeri mentőmissziók újraindítását. Európának közös szabványokat és
közös szabályokat kell megalkotnia a munkaerő-mobilitás és a migráció tekintetében. Azt
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kívánjuk, hogy az Unió támogassa a migránsokat vagy menekülteket integráló
önkormányzatokat és országokat. A migránsok megsegítését soha nem szabad
bűncselekménnyé nyilvánítani. Az emberek ne kerüljenek börtönbe azért, mert menedékjogot
kérnek.
Tegyük a vonatokat a repülők valódi alternatívájává Európában
Az egyik központi zöld cél a közlekedési ágazat átalakítása egész Európában, hogy amilyen
hamar csak lehet, megszűnjön függőségünk a környezetszennyező gépkocsiktól, hogy
megállítsuk a légi közlekedés növekvő környezetszennyezését, és kiterjedt beruházásokat
hajtsunk végre a regionális és határokon átnyúló vasúthálózatokban. A közlekedési szektor
szén-dioxid-kibocsátása egyre csak emelkedik, különösen a gépkocsik és a repülőgépek
esetében. Az országok és régiók gyorsvonatokkal, éjszakai vonatokkal és regionális
vonatokkal való összekötése pozitív alternatívát kínál. Hogy a vasúti és a légi közlekedés
egyenlő esélyekkel rúgjanak labdába, a repülőjáratokat tisztességes adóztatásnak kell
alávetnünk.
Védjük polgáraink egészségét, küzdjünk a levegő és a vizek szennyezése ellen és a műanyag
hulladékok visszaszorításáért
A környezetért tett határozott lépések emberek millióinak életét tehetik jobbá. Hogy
megvédjük a levegőt, amit lélegzünk, és a vizet, amit iszunk, rohamosan csökkentenünk kell
a környezetszennyezést. Évente ezrek halnak meg a finom részecskék és egyéb
légszennyező anyagok miatt. A betegségek számának jelentős növekedését a környezet
pusztulása és az egészségtelen életstílusok okozták. Az élelmiszerláncba bekerült vegyi
anyagok, hormonok, nitrátok és mikroműanyagok nagy veszélyt jelentenek az
egészségünkre. Az Uniónak a probléma gyökerét kell kezelnie, és megfelelő
kezdeményezéseket kell tennie. A nem újrahasznosítható műanyagokat meg kell adóztatni
vagy be kell tiltani; fenntartható alternatívákat kell kifejleszteni, és növelni kell az
újrahasznosítás kitűzött célértékeit. Értékes környezetünk megőrzése érdekében jelentősen
ki akarjuk terjeszteni a természetvédelmi területeket, hogy azok közé tartozzanak a
legfontosabb ökoszisztémák is. Az EU-nak új környezetvédelmi akciótervre van szüksége. Az
EU nem finanszírozhatja a környezet vagy a biodiverzitás károsítását. A tengeri védett
területeknek a tengereink 20%-át le kell fedniük.
Termesszünk jó minőségű, GMO- és növényvédőszer-mentes helyi élelmiszereket, végezzük
a mezőgazdasági tevékenységet az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód nélkül
Az európai adófizetők pénzével a jövőben csak az európai polgárok számára egészséges
élelmiszerek termelését támogassuk, és ne azt az agrárágazatot, amely elpusztítja a
termőtalajt, fokozza a biodiverzitás-válságot és monopolizálja az élelmiszer-termelést. A
legmérgezőbb növényvédő szereket a lehető leghamarabb be kell tiltani. Ellenezzük az
európai mezőgazdasági termékek dömpingszerű világpiaci forgalmazását, amely sok fejlődő
országban tönkreteszi a helyi élelmiszer-termelést. A gazdák uniós agrárpolitikai
támogatásának mértékét attól tennénk függővé, hogy mennyire védik az éghajlatot, a vizeket,
a biodiverzitást, mennyit fektetnek be az állatok jólétébe, és mennyire kerülik a génmanipulált
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növényfajták használatát. Tisztességes termékárakat akarunk a gazdáknak a létfontosságú
vidéki területeken, ahelyett, hogy egy pár, óriási bevételű multicéget szolgálnánk ki. A Zöldek
a gazdaságokban tartott állatok jóléte mellett állnak ki, ellenzik a tömeges és kegyetlen
állattenyésztést, valamint a jószágok hosszú távú szállításának tortúráját.
Garantáljuk a szabad hozzáférést a minőségi oktatáshoz, a tisztességesen megfizetett
szakmai gyakorlatokat és gyakornokságokat, valamint a minőségi állásokat a fiatalok
számára
A fiatalok építik Európa jövőjét. Tartozunk nekik annyival, hogy a lehető legjobb oktatási
körülményeket és a fiatalok emancipációjához való jogot biztosítjuk számukra. Éppen ezért
a fiataloknak joguk van a megfizethető felsőoktatáshoz, a jó képzési körülményekhez és a jól
fizető állásokhoz való tisztességes hozzáféréshez. A fiatalok szociális védelme garanciáját
minimálbérszabályozással és az alapjövedelemmel kapcsolatos kísérleteken keresztül
biztosítanánk. Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy fektessenek többet az
oktatásba. Európának fokozottan be kell fektetnie az egész életen át tartó tanulás és az
átképzések finanszírozásába. A cserediákprogramok – például az Erasmus – uniós
támogatását a jelenlegi tízszeresére kell emelni. A pénzügyi hátterétől, illetve tanulmányi
pályafutásától függetlenül minden fiatalnak biztosítani kell a lehetőséget, hogy részt vegyen
egy cserediákprogramban. Az Európai Szolidaritási Testület megfelelő támogatásával esélyt
kell adni a fiataloknak a saját önkéntes projektjeik kidolgozására. Harcolni fogunk az olyan
szabályozások ellen, amelyek akadályozzák a fiatalok tisztességes hozzáférését a
munkaerőpiachoz. Egy Európai Kulturális Igazolvány bevezetése mindenképpen gazdagítaná
az Erasmus programot.
Harcoljunk az igazságos adózásért, most!
Mindenkinek ki kell vennie a részét a közteherviselésből, mert a vállalati adókijátszás és
adóelkerülés aláássa a demokráciát. A társadalmaink egyre inkább megosztottak
jövedelmeik tekintetében. A tisztességtelen adózás az egyenlőtlenséget erősíti. A növekvő
egyenlőtlenség, az akadálytalan lobbitevékenység és a korrupció nagy veszélyt jelentenek a
demokráciára. A Zöldek olyan adórendszert alakítanának ki, amely nem kivételezne a nagy
multinacionális vállalatokkal és a gazdag magánszemélyekkel. Keményen küzdöttünk az
Európai Parlamentben az igazságosabb adózásért. Továbbra is szigorúan fellépünk az
adóparadicsomokkal, az adókijátszással, az adóelkerüléssel és a pénzmosással szemben.
Elfogadhatatlan, hogy számos multinacionális vállalat, illetve a nagy internetes platformok
gyakorlatilag alig fizetnek adót. Emiatt kívánjuk bevezetni Európában a digitális adót. A
Zöldek ellenzik a tisztességtelen adóversenyt a tagállamok között, mert az mindenhol
károsítja az tagállami költségvetéseket.
Harcoljunk a feminista Európáért, a nemi alapú erőszak ellen és a jogegyenlőségért
A nemek közötti egyenlőség a Zöldek politikájának középpontjában áll. Az abortuszhoz való
jogot be kívánjuk emelni az Európai Unió Alapjogi Chartájába. Garantálni kívánjuk az
ingyenes, elérhető, jó minőségű és biztonságos szexuális és reproduktív egészségügyi
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ellátást és szolgáltatást – beleértve az abortuszt1 is – mindenki számára. Európának
harcolnia kell a nemi alapú erőszak ellen, ahogyan az a nőkkel szembeni és a családon belüli
erőszak elleni küzdelemről szóló uniós politikákban is szerepel. Minden európai országnak
sürgősen ki kell hirdetnie az Isztambuli Egyezményt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy
egyenlő fizetést biztosítsunk az egyenlő munkát végző személyeknek, és hogy a hatalmi
struktúrákban a nemek aránya kiegyensúlyozottabb reprezentációt kapjon. El akarjuk érni,
hogy minden politika és szolgáltatás elismerje az európaiak valódi sokszínűségét, és
kezeljék, illetve megakadályozzák a diszkrimináció és az erőszak minden formáját, beleértve
az LGBTIQ* közösség tagjai elleni diszkriminációt és erőszakot is.
Állítsuk le a fegyverek diktátorokhoz, háborúban álló felekhez történő exportálását, és
segítsük elő a fejlődést
Az Európai Unió még mindig egy békeprojekt. A békefenntartáshoz Európának egy közös
biztonság- és védelmi politikára van szüksége, az erőforrások egyesítésével és
megosztásával, valamint a tagállamok erőfeszítéseinek európai szintű koordinációjával.
Európának nem szabad profitálnia a fegyverek és megfigyelési technológiák diktátorok és
háborúban álló felek számára történő gátlástalan exportjából. Szigorú exportiránymutatásokra van szükség, amelyeket szigorúan be is kell tartatni. A stabilitás és fejlődés
kizárólag katonai eszközökkel nem biztosítható. Európának növelnie kell a fejlesztési
együttműködés finanszírozását, hogy az legalább a GDP 0,7%-át elérje, és csökkentés helyett
meg kell emelnie a civil konfliktusok megelőzésének, megoldásának és mérséklésének
finanszírozását. Amikor az emberi jogokat és a környezetet komoly fenyegetés éri, Európának
meg kell tudnia védeni értékeit a külpolitikai eszköztárának átfogó alkalmazásával. Az emberi
biztonság átfogó koncepciója csak egy olyan multilaterális környezetben tud kibontakozni,
amelyre a nemzetközi igazságszolgáltatás, a jogállamiság és az emberi jogok védelme
jellemző.
Tisztelt Szavazók!
A közelgő választás döntő fontosságú Európa jövőjére nézve. Meg akarjuk haladni a status
quo-t, és új fejezetet akarunk nyitni közös európai törekvéseink könyvében. A minket
körülvevő világ folyamatosan változik, és nekünk, Európának, nem áll módunkban az időt
pocsékolni. Legyünk együtt Európa változásának megteremtői! Kombináljuk a radikális
elemzéseket látnoki célokkal és pragmatikus megközelítéssel.
Az EZP elkötelezi magát arra, hogy az itt bemutatott célokért fog küzdeni. Felkérünk minden
európai polgárt, hogy támogasson minket ezekben a csatákban. Csak minél több Zöld
európai parlamenti képviselő megválasztása minél több országból tud minket abban segíteni,
hogy lépéseket tegyünk céljaink felé. Annak érdekében, hogy ezen célokat megvalósítsuk,
progresszív szövetségeket és többségeket kívánunk kialakítani a következő Európai
Parlamentben. A Zöldek ígéretet tesznek arra, hogy a következő Európai Bizottság elnöki
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A máltai Alternattiva Demokratika fenntartja egyet nem értését az abortusz minden egyes említésével
kapcsolatban
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posztjának megszerzésében az európai választásnak azt a csúcsjelöltjét fogják támogatni,
aki hajlandó osztozni ezeken a célokon. Építsünk egy jobb Európát.

Amennyiben a magyar és az eredeti angol szöveg eltérést mutatna, az eredeti angol szöveg az
irányadó
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