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Prioriteiten van de EGP voor 2019: Waar de Europese Groenen voor 
vechten 
 
Beste kiezers, 
 
Het is de hoogste tijd om de klimaatverandering aan te pakken. Het is de hoogste tijd om de 
democratie te beschermen. Het is de hoogste tijd om op te komen tegen haat en racisme. 
Het is de hoogste tijd om voor sociale rechtvaardigheid te strijden. Het is de hoogste tijd voor 
verandering in Europa om de dromen van zijn burgers waar te maken. 
 
Onze groene visie op Europa is die van een Europa dat ijvert voor de vergroening van onze 
economieën, waardoor goede nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Dat sociale 
rechtvaardigheid, rechtvaardigheid tussen generaties en inclusieve democratie nastreeft. Dat 
zijn burgers beschermt en ze mondiger maakt. Dat diversiteit koestert en de beginselen van 
de rechtsstaat hooghoudt. Dat internationale vrede en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
bevordert. Dat zijn wij onze kinderen en de wereld verschuldigd 
 
Wij willen de belofte van Europa hernieuwen. Wij staan voor het Europese project. Wij zullen 
weerwerk blijven bieden aan diegenen die terechte kritiek op tekorten en fouten gebruiken 
om terug te grijpen naar anti-Europese, extremistische en xenofobische reflexen. Wij zullen 
hen proberen te isoleren. Wij zeggen nee tegen een Europa van nationalismen. Wij 
beschouwen het Europese eenmakingsproces als een schitterende historische prestatie. Het 
komt de Europeanen op vele manieren ten goede. Wij zullen echter niet op de lauweren van 
het verleden rusten. Europa, ons gemeenschappelijke thuis, vergt toewijding en 
verantwoordelijkheid. 
 
De Europese eenheid moet in elke generatie verder ontwikkeld worden. In deze tijden wordt 
het steeds belangrijker dat we ons samen inzetten voor onze gemeenschappelijke waarden 
en belangen in de wereld. Om de grote uitdagingen aan te pakken, moeten wij 
overeenstemming bereiken over de Europese soevereiniteit. Onze afzonderlijke landen 
hebben immers niet voldoende macht. Laten we als Europeanen samen de uitdagingen 
aanpakken en de kansen grijpen. Europa moet multilateralisme, mensenrechten, duurzame 
ontwikkeling en vreedzame conflictoplossing hooghouden. 
 
Om het Europa te bouwen dat doet wat zijn burgers mogen verwachten, moet de democratie 
versterkt worden. Het institutionele kader van de EU moet zich verder ontwikkelen tot een 
volwaardige democratie op alle niveaus, waarbij alle openbare beslissingen transparant 
genomen worden door verkozen en politiek verantwoordelijke vertegenwoordigers. Binnen dit 
kader moeten de burgers zich actief kunnen inzetten, om de transformerende kracht te 
ontwikkelen die nodig is om Europa ten goede te veranderen. Daarom moet lobbywerk 
transparant worden en volgens bindende regels verlopen. Om al die redenen steunen wij 
bewegingen die solidariteit, verantwoordelijkheid voor milieu en klimaat, de rechtsstaat, 
feminisme, rechtvaardigheid en vrijheid nastreven. Dit zijn groene kernwaarden waarvoor wij 
ijveren in ons streven naar een volksdemocratie. De Economische en Monetaire Unie moet 
hervormd worden, om ervoor te zorgen dat de vooruitgang eerlijk wordt gedeeld en dat 
niemand wordt achtergelaten. 
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Wij roepen alle Europese burgers op om hun stemrecht te gebruiken. Zelden stond bij een 
Europese verkiezing zoveel op het spel. De keuze van de burgers, uw keuze, zal bepalen of 
Europa gezamenlijk vooruitgaat dan wel uiteenvalt. Dit zijn de twaalf groene prioriteiten om 
Europa te veranderen: 
 
De klimaatverandering bestrijden door de geleidelijke afbouw van steenkool, het bevorderen 
van energie-efficiëntie en de overschakeling op 100% hernieuwbare energiebronnen. 
 
Klimaatverandering is de allesbepalende uitdaging van onze tijd. Als we klimaatverandering 
niet stoppen, zal de mens ontzettend veel schade aanrichten en vele delen van de wereld 
gewoonweg onbewoonbaar maken. Er is echter een antwoord op de klimaatcrisis: het begint 
bij zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen! Wij moeten voor 
100% hernieuwbare energiebronnen gaan, onze energie efficiënt gebruiken, fossiele 
brandstoffen en kernenergie geleidelijk afbouwen en tegelijkertijd duurzame banen creëren 
in de betrokken regio's. Om de klimaatopwarming tot 1,5 °C te beperken, moet de uitstoot 
snel worden teruggedrongen. Daarom zullen we zwaar inzetten op een billijke overgang naar 
een netto emissievrije economie. Een EU-koolstofbudget en een sterk bodemtarief voor CO2-
emissies zijn nodig om onze inspanningen te versterken. Wij pleiten voor de volledige afbouw 
van steenkool tegen 2030 en van andere fossiele brandstoffen kort daarna. De subsidies voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie moeten nu stoppen. Europa moet afstappen van 
fossiele brandstoffen, en particuliere en publieke middelen terugtrekken uit investeringen in 
deze energiebronnen. 
 
Investeren in een rechtvaardige groene economie, onderzoek en innovatie 
 
Europa krijgt de kans om wereldwijd het voortouw te nemen in de billijke overgang naar een 
koolstofneutrale kringloopeconomie via een Green New Deal, waarbij het 
bezuinigingsparadigma plaats moet maken voor een economische ontwikkeling die iedereen 
ten goede komt. Dit geeft uitzicht op goed werk en behoorlijke banen, duurzaamheid, sociale 
inclusiviteit, verbeterde crisisbestendigheid en stabiliteit. In samenwerking met economische 
spelers, werknemers, vakbonden en bedrijven willen wij economisch zekerheid bevorderen. 
Wij vragen een effectieve en onafhankelijke Europese toezichthouder voor de digitale sector, 
om de marktmacht van grote ondernemingen te controleren en in te perken. Europa heeft een 
gemeenschappelijk duurzaam industriebeleid nodig. Wij pleiten voor een groene productie en 
voor de financiering van de vergroening, maar verzetten ons tegen greenwashing. De 
ontwikkeling van een adequate infrastructuur moet een topprioriteit zijn. De nadruk moet op 
onderzoek en eco-innovatie liggen. Digitale technologie en schone technologie moeten 
samen ontwikkeld worden, in functie van de maatschappelijke behoeften en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling van de internationale gemeenschap. Industriële (de)regulering en 
handelsovereenkomsten mogen de ecologische en sociale vooruitgang niet ondermijnen of 
in de weg staan. 
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Een behoorlijk minimuminkomen waarborgen in de lidstaten 
 
Europa moet een echte sociale unie worden die werknemers mondiger maakt, armoede 
bestrijdt en ongelijkheid vermindert. De sociale belofte van rechtvaardigheid en inclusie voor  
alle burgers moet hernieuwd worden. Zij mag niet overschaduwd worden door 
bezuinigingsmaatregelen of de hebzucht van multinationals. Wij bestrijden sociale dumping. 
Eerlijke lonen, vakbondsrechten en menswaardige arbeidsvoorwaarden moeten 
gewaarborgd worden. Via een door het volgende Europees Parlement goed te keuren richtlijn 
inzake minimuminkomen moet de Europese kaderwetgeving de lidstaten verplichten een 
aanvaardbaar minimuminkomen te waarborgen voor hun burgers, met inachtneming van de 
nationale socialezekerheidssystemen. De Europese Groenen pleiten ook voor billijk betaald 
ziekteverlof en billijk ouderschapsverlof in alle lidstaten. Sociale rechten moeten wettelijk 
afdwingbaar worden. Wij pleiten voor nationale experimenten met betrekking tot een 
universeel basisinkomen en regelingen voor arbeidsduurvermindering. 
 
De rechtsstaat en de grondrechten handhaven, transparantie bevorderen en corruptie 
bestrijden 
 
De rechtsstaat ligt onder vuur, zowel in Europa als elders. De strijd tegen autoritarisme is 
noodzakelijk om de ziel van Europa te beschermen. In dit conflict moeten de Europese 
instellingen en lidstaten de krachten bundelen. De EU heeft een bindend en globaal 
mechanisme nodig om in alle EU-lidstaten regelmatig toe te zien op de stand van de 
democratie, het recht van de oppositiekrachten om gehoord te worden, de rechtsstaat, de 
vrije pers en de grondrechten. Ook is er nood aan een systeem van politieke dialoog en snelle 
interventie- en steunmaatregelen voor onafhankelijke media en het maatschappelijke 
middenveld, en aan gepaste sancties. Transparantie van de EU-instellingen voor de burgers 
is onontbeerlijk. Een gebrek aan transparantie in de Raad brengt de democratische 
verantwoording in gevaar en maakt het gemakkelijk om ‘hypocriet met de vinger naar 
‘Brussel’ te wijzen. De EU moet minderheidsgroepen betrouwbaar steunen tegen elke vorm 
van discriminatie. Zij moet bescherming bieden aan activisten, journalisten en klokkenluiders 
die in het algemeen belang verborgen informatie naar buiten brengen. Europese middelen 
mogen niet gebruikt worden om Europese regels te overtreden. Nationale regeringen die de 
rechtsstaat ondergraven hebben, zullen de controle over Europese middelen ontzegd worden, 
terwijl de eindbegunstigden bescherming genieten. Corruptie moet resoluut bestreden 
worden. 
 
Het recht op asiel verdedigen en legale en veilige migratiekanalen opzetten 
 
De veiligheidsgaranties voor asielzoekers zijn er gekomen door de lering die we uit de zwarte 
bladzijden in de Europese geschiedenis hebben getrokken. Over het recht op asiel kan voor 
ons niet onderhandeld worden. Wij willen een asielbeleid dat gebaseerd is op solidariteit, 
menselijkheid en een eerlijk proces, inclusief een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid onder de lidstaten en de herinvoering van een Europese reddingsdienst 
op zee. Europa moet gemeenschappelijke normen en regels opstellen voor arbeidsmobiliteit  
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en migratie. Wij willen dat de Unie landen en gemeenten steunt die vluchtelingen of migranten 
integreren. Het helpen van migranten mag nooit gecriminaliseerd worden. Mensen horen niet 
in een gevangenis thuis omdat ze asiel zoeken. 
 
Van treinen een volwaardig alternatief voor vliegtuigen maken in Europa 
 
Een groene kerndoelstelling bestaat erin de transportsector in heel Europa te veranderen, om 
onze afhankelijkheid van vervuilende auto's zo snel mogelijk af te bouwen, de toenemende 
verontreiniging door de luchtvaart een halt toe te roepen en zwaar te investeren in regionale 
en grensoverschrijdende spoorwegnetwerken. De CO2-uitstoot door de vervoersector blijft 
stijgen, en daar zijn vooral auto's en vliegtuigen verantwoordelijk voor. Het verbinden van 
landen en regio's met sneltreinen, nachttreinen en regionale treinen is een positief alternatief. 
Om het speelveld tussen trein- en luchtverkeer recht te trekken, moeten vliegreizen billijk 
worden belast. 
 
De gezondheid van onze burgers beschermen door lucht- en waterverontreiniging te 
bestrijden en plastic afval te stoppen 
 
Doortastende maatregelen op milieugebied kunnen het leven van miljoenen mensen 
verbeteren. Om de lucht en ons drinkwater te beschermen, moeten wij snel de vervuiling 
terugdringen. Ieder jaar sterven duizenden mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging 
met fijne deeltjes en andere stoffen. Milieuschade en een ongezonde levensstijl hebben het 
aantal ziekten fors doen toenemen. Chemische producten, hormonen, nitraat en microplastic 
in onze voedselketen vormen een groot gevaar voor de gezondheid. De EU moet de oorzaken 
van het probleem aanpakken en de nodige initiatieven nemen. We moeten niet-recyclebaar 
plastic belasten of verbieden, duurzame alternatieven ontwikkelen en de 
recyclingdoelstellingen verhogen. Om onze waardevolle natuur te beschermen, willen wij de 
beschermde natuurgebieden aanzienlijk uitbreiden, zodat zij de belangrijke ecosystemen 
bestrijken. De EU heeft een nieuw milieuactieprogramma nodig. De EU mag de beschadiging 
van het milieu of van de biodiversiteit niet financieren. Beschermde zeegebieden moeten 20% 
van onze zeeën bestrijken. 
 
Goed lokaal voedsel produceren, zonder ggo's en pesticiden, landbouw zonder 
dierenmishandeling 
 
Het geld van de Europese belastingbetaler mag in de toekomst alleen nog gebruikt worden 
om de productie van gezond voedsel voor Europese burgers te ondersteunen, in plaats van 
subsidies te geven aan de agro-industrie die onze bodems vernietigt, de biodiversiteitscrisis 
versterkt en de voedselproductie monopoliseert. De giftigste pesticiden moeten zo snel 
mogelijk verboden worden. Wij zijn tegen de wereldwijde dumping van Europese 
landbouwproducten, die de doodsteek betekent voor de lokale voedselproductie in vele 
ontwikkelingslanden. Hoeveel voordeel landbouwers uit het Europese landbouwbeleid halen, 
zou afhankelijk moeten zijn van de mate waarin zij het klimaat beschermen, het water 
beschermen, in dierenwelzijn investeren, de biodiversiteit beschermen en afzien van het 
gebruik van ggo's. Wij willen eerlijke productprijzen voor landbouwers in vitale 
plattelandsgebieden, in plaats van enkele multinationals enorme winsten te laten maken. De  
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Europese Groenen streven naar dierenwelzijn voor landbouwdieren en wij verzetten ons 
tegen de wreedheid van grootschalige fok en de marteling tijdens lange afstands veevervoer. 
 
Toegang tot gratis kwaliteitsonderwijs, eerlijk betaalde stages en goede banen voor jongeren 
waarborgen 
 
Jongeren bouwen aan de toekomst van Europa. Wij moeten ervoor zorgen dat ze dit in de 
best mogelijke omstandigheden kunnen doen en hen het recht op jongerenemancipatie 
verlenen. Daarom moeten jongeren over betaalbaar hoger onderwijs, goede 
opleidingsomstandigheden en een billijke toegang tot goedbetaalde banen beschikken. De 
sociale bescherming van jongeren zou gewaarborgd worden door een minimuminkomen en 
experimenten met een basisinkomen. De EU moet de lidstaten aanmoedigen om meer in 
onderwijs te investeren. Europa moet zwaar investeren in de financiering van levenslang 
leren en herkwalificatie. De EU-gelden voor uitwisselingsprogramma's zoals het 
Erasmusprogramma moeten vertienvoudigd worden. Elke jongere zou aan een 
uitwisselingsprogramma moeten kunnen deelnemen, ongeacht de financiële achtergrond of 
schoolloopbaan. Voldoende middelen voor het Europees Solidariteitskorps zouden jongeren 
de kans moeten geven om hun eigen vrijwilligersprojecten op te zetten. Wij zullen strijden 
tegen arbeidsmarktvoorschriften die een eerlijke toegang voor jongeren belemmeren. Een 
Europese cultuurpas zou zeker een verrijking zijn voor het Erasmusprogramma. 
 
Nu vechten voor fiscale rechtvaardigheid 
 
Omdat belastingontwijking en -ontduiking door grote ondernemingen de democratie 
ondermijnen, moet iedereen zijn billijke deel aan belastingen betalen. In onze samenleving 
heerst toenemende verdeeldheid. Onrechtvaardige belastingen dragen bij tot ongelijkheid. De 
groeiende ongelijkheid, lobby's die hun zin doordrijven en corruptie vormen een groot gevaar 
voor de democratie. De Europese Groenen zullen belastingstelsels ontwikkelen die niet langer 
multinationals en vermogende personen bevoordelen. Wij hebben in het Europees Parlement 
hard gestreden voor meer fiscale rechtvaardigheid. Belastingparadijzen, belastingontwijking, 
belastingontduiking en witwaspraktijken zullen we blijven aanpakken. Het is onaanvaardbaar 
dat bepaalde multinationals en internetplatforms nauwelijks belastingen betalen. Daarom 
willen wij een digitale belasting invoeren in Europa. De Europse Groenen verzetten zich tegen 
oneerlijke belastingconcurrentie tussen lidstaten die overal de overheidsbegrotingen 
verstoort. 
 
Strijden voor een feministisch Europa, tegen gendergerelateerd geweld en voor gelijke 
rechten voor iedereen 
 
Gendergelijkheid staat centraal in de beleidsopties van Groen. Wij willen dat het recht op 
abortus wordt opgenomen in het EU-Handvest van de grondrechten. Wij willen zorgen voor 
kosteloze, toegankelijke, kwaliteitsvolle en veilige seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg voor iedereen, en abortus hoort daarbij. Europa moet gendergerelateerd 
geweld bestrijden, zoals uiteengezet wordt in de beleidsverklaringen van de Europese Unie  
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inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Alle 
Europese landen moeten bij voorrang de overeenkomst van Istanboel uitvoeren. Wij streven 
vastberaden naar gelijk loon voor gelijke arbeid en een beter genderevenwicht in de 
samenstelling van de machtsstructuren. Wij willen ook dat alle beleidsopties en diensten de 
werkelijke diversiteit van de Europeanen erkennen en alle vormen van discriminatie en 
geweld, inclusief tegen LGBTIQ*, aanpakken en voorkomen. 
 
De wapenuitvoer naar dictators en oorlogvoerende partijen stopzetten en ontwikkeling 
bevorderen 
 
De EU is nog altijd een vredesproject. Om de vrede te handhaven, moet Europa een 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid ontwikkelen, door middelen te bundelen en 
te delen en de inspanningen van de lidstaten op Europees niveau te coördineren. Europa mag 
niet proberen om munt te slaan uit de gewetenloze uitvoer van wapens en 
observatietechnologieën naar dictators of oorlogvoerende partijen. Er moeten strenge 
richtlijnen voor de uitvoer worden opgelegd. Stabiliteit en ontwikkeling kunnen niet 
uitsluitend met militaire middelen worden gewaarborgd. Europa moet zijn fondsen voor 
ontwikkelingssamenwerking tot ten minste 0,7% van het BBP verhogen en de middelen voor 
het voorkomen, oplossen en matigen van interne conflicten opvoeren in plaats van ze terug 
te schroeven. Wanneer de mensenrechten en het milieu ernstig bedreigd worden, moet 
Europa zijn waarden kunnen verdedigen door uitgebreid gebruik te maken van zijn 
instrumenten voor buitenlands beleid. Een globale visie op menselijke veiligheid kan alleen 
gedijen in een omgeving die waarde hecht aan multilateralisme, internationale 
rechtvaardigheid, de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten. 
 
Beste kiezers, 
 
de komende verkiezingen zullen beslissend zijn voor de toekomst van Europa. Wij willen het 
status quo doorbreken en een nieuw hoofdstuk schrijven in ons gezamenlijke Europese 
streven. De wereld rondom ons staat niet stil, en wij in Europa kunnen ons geen tijdverlies 
veroorloven. Laten we Europese changemakers zijn! Laten we een radicale analyse 
combineren met visionaire doelstellingen en een pragmatische aanpak. 
 
De Europese Groenen engageren zich om te vechten voor de prioriteiten die wij hier aan u 
voorstellen. We nodigen alle Europese burgers uit om ons te steunen in deze strijd. De 
verkiezing van meer Groene leden van het Europees Parlement uit een groter aantal landen 
zal ons helpen om die stappen vooruit te zetten. Om die prioriteiten te verwezenlijken, zullen 
wij proberen om progressieve allianties en meerderheden te vormen in het volgende Europese 
Parlement. De Europese Groenen beloven een topkandidaat van de Europese verkiezing te 
steunen als voorzitter van de volgende Europese Commissie als hij of zij bereid is deze 
doelstellingen met ons te delen. Laat ons bouwen aan een beter Europa. 
 
 
 
Bij interpretatieverschillen is de Engelse versie altijd bindend 


