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Priorități EGP pentru anul 2019: Pentru ce luptă Verzii Europeni 
 
Stimați alegători, 
 
Este timpul să ne confruntăm cu schimbările climatice. Este timpul să protejăm democrația. 
Este timpul să ne ridicăm împotriva urii și a rasismului. Este timpul să luptăm pentru justiția 
socială. Este timpul pentru o schimbare în Europa ce va permite îndeplinirea visurilor 
cetățenilor săi. 
 
Viziunea noastră este cea a unei Europe care luptă pentru ecologizarea economiilor noastre, 
care va asigura crearea a unor locuri de muncă noi și de calitate. O Europă care urmărește 
justiția socială, generațională și democrația incluzivă. O Europă care își protejează cetățenii 
și îi mobilizează. O Europă care pune în valoare diversitatea și susține statul de drept. O 
Europă dedicată păcii mondiale și Obiectivelor Dezvoltării Durabile. Le suntem datori copiilor 
noștri și suntem datori lumii. 
 
Dorim să reînnoim promisiunea Europei. Luptăm pentru proiectul European. Vom lupta pentru 
a-i respinge și a-i izola pe cei care folosesc critici bazate pe deficiențele și greșelile Europei 
pentru a promova un discurs extremist, anti-european și xenofob. Spunem "nu" unei Europe 
a naționalismelor. Considerăm procesul european de unificare a fi o mare realizare istorică, 
care aduce beneficii europenilor în mai multe moduri. Cu toate acestea, nu ne vom baza pe 
lauri: Europa, casa noastră comună, necesită dedicație și responsabilitate. 
 
Unitatea europeană trebuie să fie dezvoltată în continuare de către fiecare generație. Astăzi, 
devine din ce în ce mai important să cooperăm la nivel global în favoarea valorilor și 
intereselor noastre comune. Trebuie să convenim asupra suveranității europene pentru a ne 
confrunta cu provocările majore, întrucât națiunile noastre individuale nu sunt îndeajuns de 
puternice. Să abordăm deci provocările și oportunitățile împreună, în calitate de europeni. 
Europa va susține multilateralismul, drepturile omului, dezvoltarea durabilă și soluționarea 
pașnică a conflictelor. 
 
Pentru a construi o Europă în serviciul cetățenilor săi, trebuie să consolidăm democrația. 
Cadrul instituțional al UE trebuie să evolueze către o democrație completă pe mai multe 
niveluri, în care toate deciziile publice sunt luate în mod transparent de către reprezentanții 
aleși și responsabili din punct de vedere politic. Acest cadru trebuie să permită cetățenilor să 
participe activ pentru a face diferența și pentru a transforma Europa într-un mod pozitiv. În 
acest context, solicităm, de asemenea, transparența și reglementarea strictă a lobby-ului. 
Toate acestea reprezintă motivul pentru care susținem mișcări care promovează 
solidaritatea, responsabilitatea ecologică și climatică, statul de drept, feminismul, justiția și 
libertatea. Acestea sunt valorile verzi centrale pe care le urmărim pentru a atinge democrația 
populară. Uniunea Economică și Monetară trebuie reformată pentru ca progresul să fie 
benefic pentru toată lumea, fără ca nimeni să fie lăsat în urmă. 
 



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

Al 29-lea Consiliu 
23-25 noiembrie 2018-12-04 - Berlin 

susținut de Verzii Europeni 
 

 

2 
 

Facem apel către toți cetățenii europeni pentru a-și utiliza dreptul de vot. Rareori au existat 
alegeri europene la fel de semnificative precum cele ce urmează. Dacă Europa avansează 
împreună sau se dezbină depinde de alegerea cetățenilor, de alegerea ta. Iată cele 
douăsprezece priorități verzi pentru schimbarea Europei: 
 
Lupta împotriva schimbărilor climatice prin eliminarea treptată a cărbunelui, promovarea 
eficienței energetice și trecerea 100% la resurse de energie regenerabilă 
 
Schimbările climatice reprezintă provocarea centrală din vremurile noastre. Fără ținerea sub 
control a schimbărilor climatice, umanitatea va crea un dezastru ireparabil și multe părți ale 
globului vor fi practic de nelocuit. Dar răspunsul la criza climatică există totuși: Începe cu 
energia solară, eoliană și alte surse regenerabile de energie! Trebuie să trecem 100% la surse 
regenerabile de energie, să utilizăm în mod eficient energia, să eliminăm treptat energia fosilă 
și energia nucleară, creând în același timp locuri de muncă durabile în zonele afectate. Pentru 
a opri emisiile îndeajuns de rapid încât să limităm creșterea temperaturii la nivel 
global cu 1,5°C, vom cere cu insistență o tranziție justă către o economie cu emisii nete egale 
cu zero. Un buget privind emisiile de dioxid de carbon la nivel UE și un preț minim pentru 
carbon sunt necesare pentru a ne consolida eforturile. Pledăm pentru eliminarea treptată a 
cărbunelui până în anul 2030, precum și a altor combustibili fosili ulterior. Subvențiile pentru 
combustibili fosili și energia nucleară trebuie să se oprească acum. Europa trebuie să renunțe 
la combustibilii fosili și să retragă fondurile private și publice din investițiile în combustibilii 
fosili. 
 
Investiții în economia, cercetarea și inovația ecologică și echitabilă 
 
Europa are șansa de a deveni conducătorul global în tranziția către o economie circulară 
neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, printr-o „nouă ordine ecologică”, 
care pune capăt paradigmei austerității și asigură dezvoltarea economică benefică pentru 
toți. Acest lucru promite locuri de muncă decente și de calitate, durabilitate, incluziune 
socială, reziliență și stabilitate în situații de criză. Dorim să facem acest lucru în parteneriat 
cu actorii economici, angajații, sindicatele și întreprinderile, cu scopul promovării securității 
economice. Cerem crearea unei autorități eficiente și independente la nivelul UE pentru 
monitorizarea sectorului digital, cu scopul de a  controla și limita puterea pe piață a marilor 
corporații. Europa are nevoie de o politică industrială comună și durabilă. Cerem ecologizarea 
producției și ecologizarea finanțelor, dar suntem împotriva fenomenului „greenwashing”. 
Dezvoltarea adecvată a infrastructurii trebuie să fie o prioritate deosebită; trebuie să acorde 
importanță cercetării și inovației ecologice. Dezvoltarea tehnologiei digitale trebuie să 
meargă mână în mână cu dezvoltarea tehnologiei ecologice, îndrumată de nevoile societății 
și de Obiectivele Dezvoltării Durabile ale comunității internaționale. Nu putem permite ca 
(de)reglementarea industrială și acordurile comerciale să submineze sau să fie o piedică în 
calea progresului ecologic și social. 
 
Garantarea unui venit minim decent în statele membre 
 
Europa trebuie să devină într-adevăr o uniune socială, mobilizând lucrătorii, luptând împotriva 
sărăciei și reducând inegalitatea. Promisiunea socială a justiției și incluziunea tuturor 
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cetățenilor trebuie să fie reînnoită. Nu trebuie să cadă victimă politicilor de austeritate și nici 
a lăcomiei corporațiilor. Luptăm împotriva dumpingului social. Plata corectă, drepturile 
sindicale și condițiile de lucru decente trebuie să fie asigurate. Legislația-cadru a Europei 
trebuie să se asigure, printr-o directivă privind venitul minim adoptată de către următorul 
Parlament European, că statele membre garantează cetățenilor lor un venit minim decent, 
respectând sistemele naționale de securitate socială. Verzii Europeni luptă, de asemenea, 
pentru concediul medical și concediul parental plătit în mod echitabil în toate statele. 
Drepturile sociale trebuie să devină garantate din punct de vedere juridic. De asemenea, 
susținem inițiativele naționale în ceea ce privește venitul de bază universal și planurile de 
reducere a programului de lucru. 
 
Susținerea statului de drept și a drepturilor fundamentale, sporirea transparenței și lupta 
împotriva corupției 
 
Statul de drept este sub asalt, atât în Europa cât și în restul lumii. Apărarea acestuia împotriva 
autoritarismului este o bătălie pentru sufletul Europei. Instituțiile europene și statele membre 
trebuie să fie unite în această bătălie. UE are nevoie de un mecanism obligatoriu și 
comprehensiv pentru a monitoriza în mod regulat statutul democrației, respectarea 
drepturilor opoziției, statul de drept, presa liberă și drepturile fundamentale în toate statele 
membre UE. De asemenea, este necesar să se asigure un sistem de dialog politic și de 
intervenție rapidă în sprijinul mass-mediei independente și al societății civile și, dacă este 
cazul, să se aplice sancțiunile necesare. Transparența instituțiilor UE față de cetățeni este 
indispensabilă. Lipsa transparenței în Consiliu subminează răspunderea democratică și 
permite blamarea în mod ipocrit a „Bruxelles-ului”. UE trebuie să susțină grupurile minoritare 
în mod fiabil împotriva oricărei discriminări. Trebuie să ofere protecție activiștilor, jurnaliștilor 
și informatorilor care demască informații ascunse, de interes public. Fondurile europene nu 
trebuie să fie utilizate pentru a încălca normele europene. Guvernelor naționale care 
subminează statul de drept trebuie să li se interzică controlul asupra fondurilor UE, în timp 
ce beneficiarii finali trebuie protejați. Trebuie să luptăm în mod decisiv împotriva corupției. 
 
Apărarea dreptului la azil și stabilirea unor rute legale și sigure pentru migrație 
 
Garanțiile privind siguranța solicitanților de azil există datorită lecțiilor pe care le-am învățat 
din istoria întunecată a Europei. Pentru noi, dreptul la azil nu este negociabil. Dorim o politică 
de azil bazată pe solidaritate, pe umanitate și pe un proces metodic care include împărțirea 
echitabilă a responsabilităților în rândul statelor membre și restabilirea misiunii europene de 
salvare pe mare. Europa trebuie să creeze standarde și norme comune pentru mobilitatea și 
migrarea forței de muncă. Dorim ca Uniunea Europeană să susțină țările și municipalitățile 
care integrează refugiații și migranții. Ajutorul oferit migranților nu ar trebui să fie incriminat. 
Locul solicitanților de azil nu este în închisoare. 
 
Trenurile drept soluție alternativă transportului aerian în Europa 
 
Un obiectiv ecologic central este transformarea sectorului transporturilor în Europa pentru a 
combate dependența de vehiculele poluante cât de repede posibil, pentru a opri sporirea 
poluării din sectorul aviației și pentru a investi în mod extensiv în rețelele de cale ferată 
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regionale și transfrontaliere. Emisiile de CO2 din sectorul transporturilor continuă să crească, 
generate în special de vehicule și zboruri. Conectarea țărilor și regiunilor cu trenuri rapide, 
trenuri de noapte și trenuri regionale oferă o alternativă pozitivă. Pentru a crea condiții 
echitabile între traficul feroviar și cel aerian, zborurile trebuie să fie taxate în mod corect. 
 
Protejarea sănătății cetățenilor prin combaterea poluării aerului și a apelor și oprirea 
generării deșeurilor din plastic 
 
Acțiunile hotărâte în favoarea mediului înconjurător pot îmbunătăți viețile a milioane de 
oameni. Pentru a proteja aerul pe care îl respirăm și apa pe care o bem, trebuie să încetăm 
rapid poluarea. Mii de oameni mor în fiecare an din cauza particulelor fine și a altor poluanți 
atmosferici. O creștere semnificativă a bolilor a fost provocată de degradarea mediului și 
stilul de viață nesănătos. Substanțele chimice, hormonii, nitratul sau microplasticul din lanțul 
nostru alimentar prezintă multe pericole de sănătate. UE trebuie să adreseze sursele 
problemei și să ia inițiativele adecvate. Trebuie să taxăm sau să interzicem materialele 
plastice nereciclabile, să dezvoltăm alternative durabile și să consolidăm obiectivele de 
reciclare. Pentru a conserva natura, dorim să extindem în mod semnificativ zonele naturale 
protejate pentru a include ecosistemele cheie. UE necesită un nou program ecologic de 
acțiune. UE nu ar trebui să finanțeze acțiunile dăunătoare mediului sau biodiversității. Zonele 
marine protejate trebuie să acopere 20% din totalitatea mărilor noastre. 
 
Producerea alimentelor locale de calitate, fără OMG și fără pesticide și o agricultură fără 
cruzime împotriva animalelor 
 
În viitor, banii contribuabililor europeni trebuie să finanțeze doar producția de alimente 
sănătoase pentru cetățenii europeni, și nu să subvenționeze agroindustria care ne distruge 
solurile, agravează crizele biodiversității și monopolizează producția alimentară. Cele mai 
nocive pesticide trebuie să fie interzise cât de curând posibil. Suntem împotriva dumpingului 
produselor agricole europene pe piața mondială care afectează în mod negativ  producția de 
alimente locale în multe țări în curs de dezvoltare. Subvențiile pentru agricultori prin politicile 
agricole europene trebuie să reflecte capacitatea lor de a se angaja în protejarea climatului, 
a apei, de a investi în bunăstarea animalelor, în apărarea biodiversității și de a se abține de la 
utilizarea OMG-urilor. Dorim prețuri corecte pentru fermierii din zonele rurale vitale, și nu 
deservirea câtorva multinaționale cu venituri uriașe. Verzii Europeni susțin bunăstarea 
animalelor de fermă, și nu cruzimea creșterii în masă și chinul asociat transportului 
animalelor pe distanțe lungi. 

Garantarea accesului gratuit la o educație de calitate, stagii plătite în mod echitabil și locuri 
de muncă decente pentru tineri 
 
Tinerii construiesc viitorul Europei. Le datorăm astfel cele mai bune condiții posibile pentru 
a face acest lucru și pentru a facilita emanciparea lor. De aceea, tinerii trebuie să aibă dreptul 
la un învățământ superior accesibil, condiții bune de instruire și acces imparțial la locuri de 
muncă bine plătite. Protecția socială pentru tineri trebuie garantată prin venitul minim și 
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inițiative privind venitul de bază. UE ar trebui să încurajeze statele membre să investească 
mai mult în educație. Europa trebuie să investească în mod semnificativ în finanțarea formării 
continue și recalificării. Finanțarea UE pentru programele de schimb, cum ar fi Programul 
Erasmus, trebuie să se multiplice înzecit. Fiecare tânăr ar trebui să aibă posibilitatea de a 
participa la un program de schimb, indiferent de situația financiară sau cariera educațională. 
Fondurile suficiente pentru Corpul de Solidaritate European trebuie să ofere tinerilor șansa 
de a-și dezvolta propriile proiecte de voluntariat. Vom lupta împotriva reglementărilor de pe 
piața muncii care împiedică accesul echitabil al tinerilor. Pașaportul European Cultural va 
îmbunătăți cu siguranță programul Erasmus. 
 
Lupta pentru justiția fiscală 
 
Fiecare trebuie să-și achite partea sa de impozit, întrucât evaziunea fiscală și evitarea 
impozitării de către corporații subminează democrația. Societățile noastre devin din ce în ce 
mai divizate. Impozitarea inechitabilă contribuie la inegalitate. Inegalitatea în creștere, lobby-
ul necontrolat și corupția prezintă pericole majore pentru democrație. Verzii Europeni se 
angajează să creeze regimuri fiscale care să pună capăt privilegiilor corporațiilor 
multinaționale și indivizilor bogați. Am luptat din greu în Parlamentul European pentru o 
justiție fiscală mai amplă. Vom continua să luăm măsuri punitive împotriva paradisurilor 
fiscale, evaziunii fiscale, evitării impozitării și spălării de bani. Este inacceptabil ca o serie de 
companii multinaționale sau platforme de internet să nu plătească aproape deloc impozite. 
Prin urmare, dorim să introducem impozitul digital în Europa. Verzii Europeni luptă împotriva 
concurenței fiscale neloiale dintre statele membre, care produc perturbări bugetare 
pretutindeni. 
 
Lupta pentru o Europă feministă, împotriva violenței de gen și pentru drepturi egale  
 
Egalitatea de gen este în centrul politicilor Partidului Verde European. Dorim ca dreptul la 
avort să fie inclus în Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Dorim să garantăm servicii 
medicale în domeniul sănătății în materie de sexualitate și de procreare gratuite și accesibile, 
de bună calitate și sigure pentru toți. Europa trebuie să lupte împotriva violenței de gen, așa 
cum se prevede în politicile Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și violenței domestice. Punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul 
trebuie să fie o prioritate în toate statele membre. Suntem hotărâți să asigurăm egalitatea de 
remunerare pentru aceeași muncă și o reprezentare echilibrată a genului în structurile de 
putere. De asemenea, dorim ca toate politicile și serviciile să reflecte adevărata diversitate a 
europenilor și să prevină toate formele de discriminare și violență împotriva LGBTIQ*. 
 
Oprirea exporturilor de arme către dictatori și părți aflate în conflict și favorizarea dezvoltării 
 
UE este încă un proiect de pace. Pentru a menține pacea, Europa necesită o politică de 
securitate și apărare comună, prin comasarea și împărțirea resurselor precum și prin 
coordonarea eforturilor statelor membre la nivel european. Europa nu trebuie să caute să 
obțină profit din exporturi fără scrupule de arme și tehnologii de supraveghere către dictatori 
sau părți aflate în conflict. Ar trebui să fie impuse reguli stricte privind exporturile. Stabilitatea 
și dezvoltarea nu pot fi garantate doar prin mijloace militare. Europa ar trebui să-și sporească 
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finanțarea pentru cooperarea privind dezvoltarea pentru a ajunge la cel puțin 0,7% din PIB și 
să crească, nu să reducă, finanțarea pentru prevenirea, soluționarea și moderarea conflictelor 
civile. Atunci când drepturile omului și mediul sunt amenințate în mod sever, Europa trebuie 
să fie capabilă să își apere valorile prin utilizarea pe deplin a instrumentelor sale de politică 
externă. Un concept global al securității  umane va prospera doar într-un cadru de cooperare 
internațională bazat pe multilateralism, justiție internațională, statul de drept și protecția 
drepturilor omului. 
 
Stimați alegători, 
 
Alegerile care urmează vor fi decisive pentru viitorul Europei. Dorim să depășim status quo-
ul actual și să începem împreună un nou capitol pentru efortul nostru comun european. 
Lumea din jurul nostru nu stă în loc și noi, în Europa, nu ne putem permite să pierdem timpul. 
Haideți să fim actorii europeni care aduc schimbarea! Haideți să combinăm analiza radicală 
cu țelurile vizionare și o abordare pragmatică. 
 
Verzii Europeni promit că vor lupta pentru prioritățile pe care vi le prezentăm aici. Invităm toți 
cetățenii europeni să ni se alăture în această bătălie. Numai alegerea unui număr mare de 
membri ai Partidului Verde European din mai multe țări ne va permite să facem progrese. 
Pentru a duce aceste obiective la bun sfârșit, vom căuta să formăm alianțe progresive și 
majorități în noul Parlament European. Verzii Europeni se angajează să sprijine în alegerile 
europene un candidat lider care va împărtăși aceste obiective, în calitate de președinte al 
următoarei Comisii Europene. Haideți să construim o Europa mai bună. 
 
 
 
 
 
În caz de divergență, prevalează versiunea în limba engleză 


