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Sprejeto – Prednostne naloge EGP (European Green Party) za 2019: Za kaj se 
zavzemajo Evropski Zeleni 
 
Dragi volivci, 
Prišel je čas, da se soočimo s klimatskimi spremembami. Prišel je čas, da varujemo 
demokracijo. Prišel je čas, da se upremo sovraštvu in rasizmu. Prišel je čas, da se borimo za 
socialno pravičnost. Prišel je čas za spremembe v Evropi, s katerimi bomo omogočili 
izpolnitev sanj njenih prebivalcev. 
 
Naša zelena vizija Evrope se nanaša na Evropo, ki se zavzema za bolj zeleno gospodarstvo, 
ki bo ustvarilo nova kakovostna delovna mesta. To dolgujemo našim otrokom in vsemu 
svetu. S tem stremimo k socialni in medgeneracijski pravičnosti in demokraciji brez 
izključevanja. S tem ščitimo vse prebivalce in povečamo njihov vpliv. Tako varujemo 
raznolikost in podpiramo pravno državo. S tem gradimo mir v mednarodnih merilih in 
sledimo trajnostnim razvojnim ciljem. 
 
Želimo obnoviti evropske obljube. Podpiramo evropski projekt. Prizadevali si bomo 
prevladati in izolirati tiste, ki skušajo spremeniti upravičeno kritičnost do pomanjkljivosti in 
napake v protievropsko, ekstremistično in ksenofobno zavrnitev. Izrekamo odločen ne 
nacionalistični Evropi. Prepričani smo, da je proces evropskega združevanja velik 
zgodovinski dosežek, ki prinaša Evropejcem številne prednosti. Vendar ne nameravamo 
počivati na lovorikah. Evropa, naš skupni dom, pomeni predanost in odgovornost. 
 
Vsaka generacija mora poskrbeti za nadaljnji razvoj evropske enotnosti. V našem času je 
vedno bolj pomembno, da vsi na svetu sodelujemo pri naših skupnih vrednotah in interesih. 
Pri zahtevnih izzivih se moramo strinjati glede evropske suverenosti, saj posamezne države 
nimajo dovolj moči. Soočimo se skupaj, kot Evropejci, z izzivi in priložnostmi. Evropa mora 
spodbujati multilateralnost, človekove pravice, trajnostni razvoj in mirno reševanje sporov. 
 
Če želimo zgraditi Evropo, ki bo služila svojim prebivalcem, moramo okrepiti demokracijo. 
Institucionalno ogrodje EU je potrebno razviti v povsem večnivojsko demokracijo, v kateri 
vse javne odločitve sprejemajo na pregleden način izvoljeni in politično ozaveščeni 
predstavniki. Ta okvir mora zagotavljati vsem prebivalcem možnost aktivnega sodelovanja 
pri ustvarjanju energije za spremembe, ki bodo izboljšale Evropo. Torej mora postati 
lobiranje pregledno, z zavezujočimi pravili. Zato se zavzemamo za gibanja, ki spodbujajo 
solidarnost, ekološko in klimatsko odgovornost, pravno državo, feminizem, pravičnost in 
svobodo. To so ključne zelene vrednote, ki jim sledimo pri prizadevanjih za demokracijo. 
Gospodarsko in monetarno unijo je potrebno spremeniti tako, da bo napredek pravično 
razdeljen in ne bo nihče ostal v ozadju. 
 
Pozivamo vse Evropejke in Evropejce, da izkoristijo svojo volilno pravico. Redko bodo imele 
evropske volitve take posledice kot pri naslednjih volitvah. Ali se bo Evropa pomaknila 
naprej, ali razpadla, je odvisno od izbire njenih prebivalcev – vaše izbire. 12 zelenih 
prednostnih nalog pri spreminjanju Evrope: 
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Borba proti klimatskim spremembam z izpodrivanjem premoga, spodbujanje energijske 
učinkovitosti in prehodom na 100-odstotne obnovljive vire 
 
Klimatske spremembe določajo izzive našega časa. Če ne bo znalo zajeziti klimatskih 
sprememb, bo človeštvo zelo hitro ustvarilo katastrofo, zaradi katere bodo številni deli 
našega planeta povsem neprimerni za bivanje. Odgovor na klimatsko krizo že obstaja: 
začne se s soncem, vetrom in drugimi obnovljivimi viri energije! Naš cilj morajo biti 100-
odstotno obnovljivi viri energije, učinkovita uporaba energije, ukinjanje fosilnih goriv in 
jedrske energije, hkrati pa ustvarjanje trajnostnih delovnih mest v prizadetih regijah. Da bi 
dovolj hitro zmanjšali izpuste za doseganje meje 1,5 °C pod svetovno temperaturno mejo, si 
bomo z vsemi močmi prizadevali pospešiti prehod na gospodarstvo z ničelnimi neto izpusti. 
Ogljikova bilanca EU in visoko postavljena cena ogljika sta nujno potrebna podpora našim 
prizadevanjem. Zavzemamo se za prepoved premoga do leta 2030 in kmalu za tem tudi 
ostalih fosilnih goriv. Podpore za fosilna goriva in jedrsko energijo je potrebno ukiniti. 
Evropa se mora osvoboditi fosilnih goriv in sicer z umikom zasebnih in javnih sredstev iz 
investicij v fosilna goriva. 
 
Investicije izključno v zeleno gospodarstvo 
Evropa ima priložnost, da postane globalna voditeljica pri pravičnem prehodu v ciklično 
gospodarstvo na osnovi nevtralne ogljikove bilance s pomočjo zelenega Novega dogovora 
(New Deal), ki bo presegel toge vzorce in zagotovil gospodarski razvoj, od katerega bodo 
imeli koristi vsi. To obljublja dobro delo in spodbudne zaposlitve, trajnost, socialno 
vključenost, izboljšano odpornost proti krizam in stabilnost. Ta cilj želimo doseči v 
partnerstvu z gospodarskimi dejavniki, zaposlenimi, sindikati in gospodarskimi družbami ter 
hkrati povečati ekonomsko varnost. Zahtevamo učinkovito in neodvisno organizacijo za 
nadzor digitalnega sektorja v EU, s katero bi nadzorovali in omejili tržno moč velikih 
korporacij. Evropa potrebuje skupno trajnostno industrijsko politiko. Zahtevamo bolj 
„zeleno” proizvodnjo in finance, smo pa proti lažnemu „zelenemu” predstavljanju. Ustrezen 
razvoj infrastrukture mora biti na prvem mestu – s poudarkom na raziskavah in ekoloških 
inovacijah. Razvoj digitalne tehnologije in čista tehnologija bi morala iti z roko v roki, voditi 
pa bi jih morale socialne potrebe in cilji mednarodne skupnosti glede trajnostnega razvoja. 
Industrijska (de)regulacija in trgovinski sporazumi ne smejo poslabšati ali onemogočiti 
napredka na področju varovanja okolja in socialnega napredka. 
 
Zagotovitev primernih minimalnih dohodkov v državah EU. 
 
Evropa mora postati resnično prava socialna unija, ki zna prisluhniti delavcem, se bori proti 
revščini in zmanjšuje neenakost. Obnoviti je potrebno obljubo socialne pravičnosti in 
neizključenosti za vse državljanke in državljane. Ne sme postati žrtev niti toge politike niti 
korporativnega pohlepa. Borimo se proti socialnemu dampingu. Zagotovljene morajo biti 
poštene plače, sindikalne pravice in ustrezni delovni pogoji. Z direktivo o minimalnem 
dohodku, ki jo sprejme naslednji Evropski parlament, mora Evropska okvirna zakonodaja 
uveljaviti mehanizme, s katerimi države članice svojim državljanom zagotovijo primerne 
minimalne dohodke ob upoštevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti. Zeleni se borijo 
tudi za pošteno plačan bolniški in starševski dopust v vseh državah. Socialne pravice  



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

 
 

29. Zasedanje Sveta Evropske Zelene Stranke 
23-25 november 2018 

Berlin 
 
 

3 
 

 
morajo postati pravno izvršljive. Zavzemamo se za nacionalne poskuse na področju 
univerzalnega dohodka in sheme skrajšanega delovnega časa. 
 
Zahtevamo pravno državo in temeljne pravice, povečanje preglednost in se borimo proti 
korupciji 
 
Načelo pravne države je vedno bolj ogroženo – tako v Evropi kot drugje. Obramba proti 
avtoritarnosti je bitka za dušo Evrope. V tem boju morajo biti evropske institucije in države 
članice združene. EU potrebuje zavezujoč in celovit mehanizem za redno spremljanje 
demokracije, pravice do opozicije, pravne države, svobode tiska in temeljnih pravic v vseh 
državah članicah EU. Prav tako potrebuje Evropa sistem političnega dialoga in hitrega 
posredovanja ter podpornih ukrepov neodvisnim medijem, civilni družbi in po potrebi tudi 
ustrezne sankcije. S stališča državljanov morajo postati institucije EU bolj pregledne. 
Pomanjkanje preglednosti v Svetu ogroža demokratično odgovornost in dovoljuje 
hipokritsko prenašanje krivde na Bruselj. EU mora zanesljivo podpirati manjšine v boju proti 
diskriminaciji. Zagotoviti mora zaščito aktivistom, novinarjem in vsem tistim, ki v javnem 
interesu razkrivajo skrite informacije. Evropska sredstva se ne smejo uporabiti za kršenje 
evropskih predpisov. Vladam, ki spodkopavajo pravno državo, se zavrne nadzor nad 
sredstvi EU, vendar se končni upravičenci zaščitijo. Potreben je odločen boj proti korupciji. 
 
Zagovarjamo pravico do azila in vzpostavitve zakonite in varne migracijske poti 
 
Varnostna jamstva za prosilce azila morajo obstajajo zaradi vsega, kar smo se naučili v 
temnih časih evropske zgodovine. Pravica do azila za nas ni predmet pogajanj. Hočemo 
azilno politiko, ki temelji na solidarnosti, človečnosti in urejenem postopku, vključno s 
pošteno delitvijo odgovornosti med državami članicami in ponovno vzpostavitvijo evropske 
misije za reševanje na morju. Evropa mora oblikovati skupne standarde in skupna pravila za 
mobilnost delovne sile in migracije. Želimo, da Unija podpira države in občine, ki vključujejo 
begunce ali migrante. Pomoč migrantom nikamor nikoli ne bi smela biti kriminalizirana. 
Ljudje ne spadajo v zapor, ker iščejo azil. 
 
Poskrbimo, da bodo vlaki resnična alternativa letalskim prevozom v Evropi 
 
Eden osrednjih zelenih ciljev je preoblikovati prometni sektor po Evropi, da čim prej 
premagamo našo odvisnost od onesnažujočih avtomobilov, da ustavimo vse večje 
onesnaževanje, ki ga povzroča letalski promet in v čim večji meri vlagamo v regionalna in 
mednarodna železniška omrežja. Emisije CO2 v prometnem sektorju še naprej naraščajo, 
zlasti pri avtomobilih in letalih. Boljša možnost je povezovanje držav in regij s hitrimi, 
nočnimi in regionalnimi vlaki. Da bi izenačili konkurenčne pogoje med železniškim in 
zračnim prometom, bi bilo potrebno letalski promet precej obdavčiti. 
 
 
 
 
 



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

 
 

29. Zasedanje Sveta Evropske Zelene Stranke 
23-25 november 2018 

Berlin 
 
 

4 
 

 
Zaščita zdravja naših državljank in državljanov z bojem proti onesnaževanju zraka in vode 
ter zmanjševanjem količin plastičnih odpadkov 
 
Odločni ukrepi na področju varovanja okolja lahko izboljšajo življenje milijonov ljudi. Da bi 
zaščitili zrak, ki ga dihamo in vodo, ki jo pijemo, moramo hitro zmanjšati onesnaženje. 
Tisoči umrejo vsako leto zaradi drobnih delcev in drugih onesnaževalcev zraka. Pomemben 
porast bolezni sta povzročila degradacija okolja in nezdrav življenjski slog. Kemikalije, 
hormoni, nitrati ali mikro plastika v naši prehrambeni verigi predstavljajo številne 
zdravstvene nevarnosti. EU se mora lotiti jedra problema in poskrbeti za ustrezne pobude. 
Plastiko, ki se ne da reciklirati bo potrebno obdavčiti ali prepovedati, razviti trajnostne 
alternative in povečati ciljno količino recikliranja. Da bi ohranili našo dragoceno naravo, 
želimo znatno razširiti zaščitena naravna območja in sicer tako, da bodo pokrivala ključne 
ekosisteme. EU potrebuje nov akcijski program za zašito okolja. EU ne sme financirati 
dejavnosti, ki škodujejo okolju ali biotski raznovrstnosti. Morska zavarovana območja naj bi 
pokrivala 20 % naših morij. 
 
Pridelovanje dobre lokalne hrane, brez gensko spremenjenih organizmov in pesticidov ter 
brez krutosti do živali 
 
Denar evropskih davkoplačevalcev naj v prihodnosti podpira samo zdravo pridelavo hrane 
za Evropejke in Evropejce, namesto subvencioniranja agroživilske industrije, ki uničuje našo 
zemljo, povečuje krizo biotske raznovrstnosti in monopolizira proizvodnjo hrane. Najbolj 
strupene pesticide je treba čim prej prepovedati. Nasprotujemo temu, da se evropski 
kmetijski proizvodi prodajajo po dampinških cenah na svetovnem trgu in s tem uničujejo 
lokalno proizvodnjo hrane v številnih državah v razvoju. Sredstva, ki jih dobijo kmetje na 
osnovi Evropske kmetijske politike, bi moralo biti odvisno od tega, kako zaščitijo podnebje, 
varujejo vodo, vlagajo v dobro počutja živali, ščitijo biotsko raznovrstnost in se vzdržijo 
uporabe GSO. Želimo pravične cene kmetijskih izdelkov v vitalnih poljedelskih območjih 
namesto oskrbovanju nekaj multinacionalk z velikimi prihodki. Zeleni se zavzemamo za 
primerno ravnanje z živalmi, namesto krutosti masovne reje in transporta na dolge razdalje. 
 
Zagotavljamo brezplačen dostop do kakovostnega izobraževanja, ustrezno plačano 
pripravništvo in dobra delovna mest za mlade 
 
Mladi gradijo prihodnost Evrope. Da bodo pri tem uspešni, jim dolgujemo najboljše možne 
pogoje in pravico do emancipacije mladih. Zato morajo imeti mladi pravico do dosegljivega 
visokošolskega izobraževanja, dobrih pogojev usposabljanja in poštenega dostopa do 
dobrih delovnih mest. Socialno varstvo za mlade bi bilo zagotovljeno z minimalnimi dohodki 
in poskusnim univerzalnim dohodkom. EU bi morala države članice spodbuditi k večjemu 
vlaganju v izobraževanje. Evropa mora intenzivno vlagati v financiranje vseživljenjskega 
učenja in prekvalifikacije. Sredstva EU za programe izmenjav, kot je na primer Erasmus, je 
potrebno povečati za desetkrat. Vsaka mlada oseba bi morala imeti možnost sodelovanja v 
programu izmenjave, ne glede na finančno ozadje ali izobraževalno kariero. Zadostno 
financiranje Evropskega solidarnostnega korpusa bi moralo mladim omogočiti razvoj 
lastnih prostovoljnih projektov. Borili se bomo proti predpisom, povezanim s trgom dela, ki  
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ovirajo mladim pravičen dostop. Evropski kulturni potni list bi zagotovo obogatil program 
Erasmus. 
 
Zdaj se moramo boriti za davčno pravičnost 
 
Vsi morajo plačati pravičen delež v davkih, ker davki, ki jih utajijo in se jim izognejo 
korporacije, spodkopavajo demokracijo. Naša družba postaja vse bolj razslojena. 
Nepravična obdavčitev prispeva k neenakosti. Naraščajoča neenakost, neovirani lobiji in 
korupcija predstavljajo veliko nevarnost za demokracijo. Zeleni bodo razvili davčne režime, 
ki ne bodo več privilegirali velikih večnacionalnih korporacij in bogatih posameznikov. V 
Evropskem parlamentu smo se odločno borili za več davčne pravičnosti. Še naprej bomo 
ukrepali proti davčnim oazam, davčnim utajam, izogibanju plačevanja davkov in pranju 
denarja. Nesprejemljivo je, da številne multinacionalne korporacije in velike internetne 
platforme sploh ne plačujejo davkov. Zato želimo v Evropi uvesti digitalni davek. Zeleni 
nasprotujejo nepošteni davčni konkurenci med državami članicami, ki povsod povzročajo 
težave državnim proračunom. 
 
Boj za feministično Evropo, proti spolnemu nasilju in zavzemanje za enake pravice za vse. 
 
Enakost spolov je jedro zelenih politik. Želimo, da se pravica do splava vključi v Listino o 
temeljnih pravicah EU. Želimo zagotoviti kakovostne brezplačne in dostopne ginekološke 
zdravstvene storitve za vse. Evropa se mora boriti proti spolnemu nasilju, kot je določeno v 
smernicah Evropske unije za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Vse 
evropske države morajo prednostno izvajati določila istanbulske konvencije. Odločeni smo, 
da bomo zagotovili enako plačilo za enako delo in večje ravnovesje med spoloma v 
upravnih strukturah. Prav tako želimo, da vse politične stranke in službe prepoznajo 
resnično raznolikost Evropejcev ter se soočijo s tem in preprečijo vse oblike diskriminacije 
in nasilja, vključno z nasiljem nad populacijo LGBTIQ*. 
 
Ustaviti izvoz orožja diktatorjem in bojujočim se strankam in zamrzniti njegov razvoj 
 
EU je še vedno mirovni projekt. Za ohranitev miru potrebuje Evropa skupno varnostno in 
obrambno politiko z združevanjem in souporabo virov ter usklajeno prizadevanje držav 
članic na evropski ravni. Evropa ne sme iskati dobičkov od brezobzirnega izvoza orožja in 
nadzornih tehnologij diktatorjem ali bojujočim se strankam. Potrebno je določiti stroge 
izvozne smernice. Stabilnosti in razvoja ni mogoče zagotoviti le z vojaškimi sredstvi. Evropa 
bi morala povečati financiranje razvojnega sodelovanja, da bi le to doseglo vsaj 0,7 % BDP 
in povečati, ne pa zmanjševati sredstva za financiranje preprečevanja, reševanja in 
umirjanja državljanskih vojn. Ko so človekove pravice in okolje resno ogroženi, mora biti 
Evropa sposobna braniti svoje vrednote s celovito uporabo svojih instrumentov zunanje 
politike. Celovit koncept človekove varnosti bo napredoval le v okolju večstranskosti, 
mednarodne pravičnosti, pravne države in zaščite človekovih pravic. 
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Drage volivke, dragi volivci, 
 
Prihodnje volitve bodo odločilne  za prihodnost Evrope. Želimo premagati status quo in 
odpreti novo poglavje naše skupne evropske zgodbe. Svet okoli nas ne miruje. Evropejke in 
Evropejci si ne moremo privoščiti, da bi izgubljali čas. Postanimi tisti, ki bodo v Evropi 
poskrbeli za spremembe! Združimo radikalno analizo z vizionarskimi cilji in pragmatičnim 
pristopom. 
 
Evropski Zeleni se zavezujemo, da se bomo borili za prednostne naloge, ki smo jih 
predstavili v tem dokumentu. Vabimo vse evropske državljane, da nas podprejo v tem boju. 
Izvolitev več zelenih poslancev Evropskega parlamenta iz več držav nam bo pomagala 
stopiti korak naprej. Da bi uresničili te prednostne naloge, si bomo prizadevali oblikovati 
progresivne povezave in večino v naslednjem Evropskem parlamentu. Zeleni obljubljamo 
vodilnemu kandidatu z evropskih volitev, ki je pripravljen deliti z nami te naloge, podporo pri 
izboru predsednika naslednje Evropske komisije. Zgradimo boljšo Evropo. 
 
 
 
 
 
V primeru razlik med jezikovnimi različicami prevlada angleško besedilo. 
 


