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Antagna – EGP:s prioriteringar för 2019: Vad Europeiska gröna kämpar för  
 
Kära väljare, 
 
Det är nu dags att ta itu med klimatförändringen. Det är nu dags att skydda demokratin. Det är 
nu dags att stå upp mot hat och rasism. Det är nu dags att kämpa för social rättvisa. Det är nu 
dags för förändring i Europa för att uppfylla medborgarnas drömmar. 
 
Vår gröna vision av Europa är ett Europa som kämpar för att göra våra ekonomier gröna och 
därför skapa nya arbetstillfällen. Ett Europa som eftersträvar social och generationell rättvisa 
och inkluderande demokrati, som skyddar medborgarna och stärker dem, som värnar om 
mångfald och respekterar rättsstaten, som främjar internationell fred och målen för hållbar 
utveckling.  
Det är vi skyldiga våra barn - och världen. 
 
Vi vill förnya Europas löfte. Vi stöder det europeiska projektet. Vi kommer att arbeta för att 
bekämpa och isolera dem som försöker vända giltig kritik av brister och misstag till en 
antieuropeisk, extremistisk och främlingsfientlig avveckling. Vi säger nej till ett nationalistiskt 
Europa. Vi ser den europeiska enandeprocessen som en stor historisk prestation. Det gynnar 
européerna på flera sätt. Men vi kommer inte att vila på lagrar från gångna tider. Europa, vårt 
gemensamma hem, är ett engagemang, ett ansvar. 
 
Den Europeiska gemenskapen måste utvecklas vidare genom varje generation. I vår tid blir 
det allt viktigare att arbeta tillsammans för våra gemensamma värderingar och intressen i 
världen. För att hantera de stora utmaningarna måste vi vara överens om Europas suveränitet, 
eftersom våra enskilda länder inte är mäktiga nog. Låt oss ta oss an utmaningar och 
möjligheter, tillsammans som européer. Europa ska stödja multilateralism, mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och fredlig konfliktlösning. 
 
För att bygga ett Europa som uppfyller medborgarnas förväntningar, måste demokratin 
förstärkas. EU:s institutionella ram måste vidareutvecklas till en fullständig flernivådemokrati, 
där alla offentliga beslut fattas öppet av valda och politiskt ansvariga personer. Denna ram 
måste göra det möjligt för medborgarna att aktivt engagera sig för att skapa den omvälvande 
kraften att förändra Europa till det bättre. Lobbying måste därför göras öppet och ha bindande 
regler. Vi stöder därför rörelser som främjar solidaritet, miljö- och klimatansvar, 
rättsstatsprincipen, feminism, rättvisa och frihet. De är de grundläggande gröna värderingar 
som vi stöder i strävan efter folkdemokrati. Den ekonomiska och monetära unionen måste 
reformeras för att säkerställa att framsteg delas rättvist och att ingen lämnas ensam.  
 
Vi uppmanar alla europeiska medborgare att använda sin rösträtt Sällan har ett EU-val varit 
så viktigt som nästa val kommer att vara. Huruvida EU går framåt tillsammans eller faller 
sönder beror på medborgarnas val, på ditt val. Här är de tolv gröna prioriteringarna för EU i 
förändring: 
 
Bekämpa klimatförändringen genom att fasa ut kol, främja energieffektivitet och gå över 
till 100 procent förnybar energi 
 
Klimatförändringen är den avgörande utmaningen i vår tid. Om inte klimatförändringen stoppas 
kan mänskligheten ställa till med omfattande förödelse och göra stora delar av planeten 
obeboeliga. Men svaret på klimatkrisen existerar. Det börjar med solkraft, vind och annan 
förnybar energi! Vi måste satsa på 100 procent förnybar energi, nyttja vår energi effektivt, fasa 
ut fossila bränslen och kärnkraft, samtidigt som vi skapar hållbara arbetstillfällen i drabbade 
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regioner. För att minska utsläppen tillräckligt snabbt och nå en temperaturökning på högst 
1,5°C i världen, kommer vi att kämpa hårt för en rättvis övergång till en ekonomi med noll 
nettoutsläpp. För att stärka våra ansträngningar krävs en koldioxidbudget i EU och ett högt 
lägstapris för koldioxid. Vi förespråkar utfasning av kol före 2030 och andra fossila bränslen 
strax därefter. Bidragen till fossila bränslen och kärnkraft måste upphöra genast. Europa 
behöver avveckla fossila bränslen, och sluta med privata och offentliga investeringar i fossilt. 
 
Investera i rättvis grön ekonomi, forskning och innovation 
 
Europa kan bli en global ledare för en rättvis övergång till koldioxidneutral cirkulär ekonomi 
genom en Green New Deal, avliva åtstramningsmodellen och säkerställa en ekonomisk 
utveckling som gynnar alla. Detta skapar nya arbetstillfällen och anständiga jobb, hållbarhet, 
socialt inkluderande, förbättrad krisresistens och stabilitet. Vi vill göra det i samarbete med 
ekonomiska aktörer, anställda, fackföreningar och företag för att främja ekonomisk trygghet. 
Vi efterlyser en effektiv och oberoende EU-myndighet för övervakning av den digitala sektorn 
för att kontrollera och begränsa storföretagens marknadsinflytande. Europa behöver en 
gemensam hållbar industripolitik. Vi efterlyser miljövänligare tillverkning och grönare ekonomi, 
men är emot greenwashing. Lämplig infrastrukturutveckling måste ha hög prioritet; betoning 
måste läggas på forskning och miljöinnovation. Utvecklingen av digital teknik och ren teknik 
ska gå hand i hand och styras av samhällets behov och av det internationella samfundets 
hållbara utvecklingsmål. 
Industrins (av-)reglering och handelsavtal får inte undergräva eller stå i vägen för miljömässiga 
och sociala framsteg. 
 
Garantera anständig minimiinkomst i medlemsländerna 
 
Europa måste bli en verklig social union genom att stärka arbetstagarna, bekämpa fattigdom 
och minska ojämlikheter. Det sociala löftet om rättvisa och delaktighet för alla medborgare 
måste förnyas. De får inte bli offer för åtstramningspolitik eller företagens girighet. Vi bekämpar 
social dumpning. Rättvisa löner, fackföreningsrättigheter och anständiga arbetsvillkor måste 
säkras. Genom ett direktiv om minimiinkomst som antas av nästa Europaparlament, måste 
man i den europeiska ramlagstiftningen se till att medlemsstaterna garanterar sina 
medborgare en anständig minimiinkomst med respekt för de nationella sociala 
trygghetssystemen. De gröna kämpar också för skäligt betald sjukfrånvaro och rättvis 
föräldraledighet i alla länder. Sociala rättigheter måste bli rättsligt bindande. Vi förespråkar 
nationella experiment om allmän basinkomst och system för minskad arbetstid. 
 
Upprätthålla rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, mer transparens 
och bekämpa korruption 
 
Rättssäkerheten är utsatt för angrepp, både i EU och utanför. Försvara den mot auktoritarism 
är en strid för EU:s själ. EU:s institutioner och medlemsstater måste stå enade i denna konflikt. 
EU behöver en bindande och övergripande mekanism för regelbunden övervakning av 
demokratins status, rätten för oppositionens krafter att höras, rättsstatsprincipen, fri press och 
grundläggande rättigheter i alla EU-medlemsstater. Unionen behöver också ett system för 
politisk dialog och snabba ingripanden samt stödåtgärder till oberoende media, det civila 
samhället och, om nödvändigt, lämpliga sanktioner. Insyn för medborgarna i EU:s institutioner 
är nödvändigt. Bristen på öppenhet i rådet äventyrar demokratisk ansvarsskyldighet och gör 
att man skenheligt skyller allt på "Bryssel". EU måste stödja minoritetsgrupper mot 
diskriminering på ett tillförlitligt sätt. Unionen måste ge skydd åt aktivister, journalister och 
visselblåsare som utlämnar dold information av allmänt intresse. Europeiska medel får inte 
användas för att bryta mot EU:s regler. Nationella regeringar som undergrävt rättsstaten ska 
nekas kontroll över EU-medel, medan de slutliga stödmottagarna ska skyddas. Korruption 
måste bestämt bekämpas. 
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Försvara asylrätt och upprätta lagliga och säkra vägar för migration 
 
Säkerhetsgarantier för asylsökande existerar på grund av tidigare lärdomar som Europas 
mörka förflutna har gett oss. Asylrätten är en icke-förhandlingsbar rättighet för oss. Vi vill ha 
en asylpolitik som grundar sig på solidaritet, medmänsklighet och en regelrätt process, som 
inbegriper en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och återupprättar EU:s 
havsräddningsuppdrag. EU måste skapa gemensamma normer och gemensamma regler för 
arbetskraftens rörlighet och migration. Vi vill att unionen stöder länder och kommuner som 
integrerar flyktingar eller invandrare. Att hjälpa invandrare får aldrig kriminaliseras. Människor 
får inte sättas i fängelse för att de söker asyl. 
 
Gör tåget till ett verkligt alternativ till flygplan i Europa 
 
Ett centralt grönt mål är att omvandla transportsektorn i Europa genom att slopa vårt beroende 
av förorenande bilar så snabbt som möjligt, stoppa ökande föroreningar från flyget och göra 
omfattande investeringar i regionala och gränsöverskridande järnvägsnät. CO2-utsläppen från 
transportsektorn fortsätter att öka, särskilt från bilar och flyg. Sammankopplade länder och 
regioner med snabbtåg, nattåg och regionala tåg erbjuder ett positivt alternativ. För att 
åstadkomma mer jämbördiga villkor mellan tåg- och lufttrafik, behöver flyg beskattas rättvist. 
 
Skydda våra medborgares hälsa genom att bekämpa luft- och vattenföroreningar och 
stoppa plastavfall 
 
Bestämda miljöåtgärder kan förbättra livet för miljontals människor. För att skydda den luft vi 
andas och vattnet vi dricker, måste vi minska föroreningarna snabbt. Tusentals dör varje år av 
fina partiklar och andra luftföroreningar. En betydande ökning av sjukdomar har orsakats av 
miljöförstöring och ohälsosam livsstil. Kemikalier, hormoner, nitrat eller mikroplast i vår 
livsmedelskedja innebär många hälsorisker. EU måste ta itu med roten till problemet och ta 
lämpliga initiativ. Icke-återvinningsbar plast kommer att beskattas eller förbjudas, hållbara 
alternativ utvecklas och återvinningsmålen höjas. För att bevara vår värdefulla natur vill vi 
utvidga skyddade naturområden avsevärt så att de täcker viktiga ekosystem. EU behöver ett 
nytt miljöhandlingsprogram. EU bör inte finansiera skador på miljön eller den biologiska 
mångfalden. Marina skyddsområden ska utgöra 20 procent av våra hav. 
 
Producera bra lokal mat utan genetiskt modifierade organismer (GMO) och 
bekämpningsmedel i jordbruk utan djurplågeri 
 
De europeiska skattebetalarnas pengar bör i framtiden endast stödja produktion av hälsosam 
mat för europeiska medborgare i stället för att subventionera livsmedelsindustrin som förstör 
våra jordar, ökar kriserna i den biologiska mångfalden och monopoliserar 
livsmedelsproduktionen. De giftigaste bekämpningsmedlen måste förbjudas så snart som 
möjligt. Vi motsätter oss att europeiska jordbruksprodukter dumpas på världsmarknaden som 
förstör den lokala livsmedelsproduktionen i många utvecklingsländer. Jordbrukarnas stöd från 
EU: s jordbrukspolitik bör vara beroende av i hur hög grad de skyddar klimatet, skyddar vattnet, 
investerar i djurs välbefinnande, skyddar den biologiska mångfalden och avstår från att 
använda GMO. Vi vill ha rättvisa produktpriser för jordbrukare i vitala landsbygdsområden i 
stället för att gynna ett fåtal multinationella bolag med enorma intäkter. De gröna står för 
djurskydd för lantbrukets djur i stället för grym massavel och tortyr av produktionsdjur genom 
långdistanstransporter. 
 
Säkerställa fri tillgång till kvalitetsutbildning, rättvist betald praktik och bra jobb för 
ungdomar 
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Ungdomarna bygger Europas framtid. Vi är skyldiga dem bästa möjliga förutsättningar för att 
göra det och rätten till personlig frigörelse. Därför måste unga människor ha rätt till prisvärd 
högre utbildning, goda utbildningsvillkor och rättvis tillgång till välbetalda arbetstillfällen. Socialt 
skydd för ungdomar skulle säkras genom en minimiinkomst, och försök med en basinkomst. 
EU bör uppmuntra medlemsstaterna att investera mer i utbildning. Europa måste investera 
kraftigt i finansieringen av livslångt lärande och omskolning. EU-finansieringen av 
utbytesprogrammen, bland annat Erasmusprogrammet, behöver tiodubblas. Varje ung person 
bör ha möjlighet att delta i ett utbytesprogram oavsett ekonomisk bakgrund eller 
utbildningskarriär. Tillräcklig finansiering av den europeiska solidaritetskåren borde ge 
ungdomar möjlighet att utveckla sina egna frivilligprojekt. Vi kommer att kämpa mot 
arbetsmarknadsregleringar som utgör ett hinder för ett rättvist tillträde för ungdomar. Ett 
europeiskt kulturpass skulle med all säkerhet berika Erasmusprogrammet. 
 
Kämpa för rättvis beskattning nu 
 
Alla måste betala sin beskärda del av skatter, medan skatteflykt hos företag undergräver 
demokratin. Våra samhällen blir alltmer uppdelade. Oskälig beskattning bidrar till ojämlikhet. 
Växande ojämlikhet, ohämmade lobbygrupper och korruption innebär stor fara för demokratin. 
De gröna kommer att utarbeta skattesystem som inte vidare privilegierar stora multinationella 
företag och förmögna privatpersoner. Vi har kämpat hårt i Europaparlamentet för större 
skatterättvisa. Vi kommer att fortsätta att slå ned på skatteparadis, skatteflykt och penningtvätt. 
Det är oacceptabelt att ett antal multinationella företag samt stora Internetplattformar nästan 
inte betalar någon skatt alls. Därför vill vi införa en digital skatt i Europa. De gröna bekämpar 
illojal skattekonkurrens mellan medlemsländer som underminerar offentliga budgetar överallt. 
 
Kämpa för ett feministiskt Europa, mot könsrelaterat våld och för lika rättigheter för alla 
 
Jämställdhet är kärnan i grön politik. Vi vill att rätten till abort ska ingå i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. Vi vill säkerställa kostnadsfri, tillgänglig, 
högkvalitativ och säker sexuell och reproduktiv hälsovård och tjänster för alla, inklusive abort. 
EU måste bekämpa könsrelaterat våld enligt vad som fastställs i Europeiska unionens politik 
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Alla europeiska 
länder måste prioritera Istanbulkonventionen. Vi är fast beslutna att säkra lika lön för lika arbete 
och en jämnt könsfördelad sammansättning av maktstrukturer. Vi vill också att all politik och 
alla tjänster ska erkänna européernas sanna mångfald och ta itu med och förebygga alla 
former av diskriminering och våld inklusive hbtqi-personer*. 
 
Stoppa vapenexport till diktatorer och stridande parter samt främja utveckling 
 
EU är fortfarande ett fredsprojekt. För att upprätthålla fred, behöver EU en gemensam 
säkerhets- och försvarspolitik genom att slå samman och dela resurser samt samordna 
insatser av medlemsstaterna på europeisk nivå. EU får inte söka vinster från skrupelfri export 
av vapen och övervakningsteknik till diktatorer eller stridande parter. Stränga riktlinjer för 
export bör införas. Stabilitet och utveckling kan inte säkras endast med militära medel. EU bör 
öka finansieringen av utvecklingssamarbete för att nå minst 0,7 procent av BNP och höja 
finansieringen av civila konfliktförebyggande åtgärder, konfliktlösning och moderering i stället 
för att minska den. När mänskliga rättigheter och miljön allvarligt hotas måste EU kunna 
försvara sina värderingar genom ett omfattande utnyttjande av sina utrikespolitiska instrument. 
Ett övergripande koncept för människors säkerhet utvecklas endast i en miljö där 
multilateralism, internationell rätt, rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter gäller. 
 
Kära väljare, 
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det kommande valet kommer att vara avgörande för EU:s framtid. Vi vill övervinna status quo 
och öppna en ny bok för vår gemensamma europeiska strävan. Världen omkring oss står inte 
stilla och vi i Europa har inte råd att slösa bort tid. Låt oss skapa förändring i EU! Låt oss 
kombinera radikal analys med visionära mål och ett pragmatiskt tillvägagångssätt. 
 
Europeiska gröna förbinder sig att kämpa för de prioriteringar som vi lägger fram här. Vi 
inbjuder in alla europeiska medborgare att stödja oss i denna kamp. Att välja fler gröna 
europeiska parlamentsledamöter från fler länder kommer att hjälpa oss ta dessa steg framåt. 
För att genomföra dessa prioriteringar kommer vi att försöka bygga progressiva allianser och 
majoriteter i nästa Europaparlament. De gröna lovar att stödja den ledande kandidat från det 
europeiska valet, som är villig att dela dessa strävanden, att bli ordförande i nästa Europeiska 
kommission. Låt oss bygga ett bättre Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
Om det föreligger skillnader mellan språkversionerna, ska den engelska versionen gälla. 
 
  


