ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

ВСЕОБЩ МАНИФЕСТ
ПРОМЕНИ ЕВРОПА, ГЛАСУВАЙ ЗЕЛЕНО.

Уважаеми европейски гражданино,
Ние искаме да те поканим да участваш в изброите за Европейски
парламент на 22-25-ти май 2014 г. И искаме ти да гласуваш зелено.
През тази година се навършват 100 години от началото на Първата
световна война и 57 години, откакто Договорът от Рим отбеляза
основаването на това, което днес е Европейския съюз. Обединението на
Европа е освободило континента от столетия на антагонизъм и война.
То е вдъхновило премахването на диктатури и авторитарни режими. То
е направило възможно икономическото възстановяване на своите
страни-членки в дух на социална справедливост и ни прави пионер в
екологичната устойчивост. Всяко разширяване е обогатило нашите
култури, направило ни е способни взаимно да се признаваме, правейки
всички нас част от един и същ предизвикателен проект. Няма съмнение
в това, че изграждането на Европейския съюз е историческо
постижение.
ЕВРОПА СЕГА Е НА КРЪСТОПЪТ

Ние Зелените вярваме, че Европа е нашият общ дом и нашето бъдеще.
Все пак това бъдеще е застрашено. Ако трябва да съхраним и да
увеличим постиженията на ЕС, сега е времето за фундаментална
политическа преориентация и за демократично обновление на
Европейския съюз. За да опазим общото ни бъдеще, ние искаме да
променим Европа, за да я направим по-силна. Ето защо ние сме за
повече солидарност, устойчивост и справедливост. Ако дадем простор
на популизма, национализма и икономическия шовинизъм, тогава
никой регион, никоя страна, никоя част на Европа няма да остане или
стане процъфтяваща със собствени усилия. В един глобализиран свят

единствено чрез съвместни действия имаме шанс да посрещнем
предстоящите плашещи социални, екологични, икономически
предизвикателства и тези на сигурността. Ние се нуждаем от честно
икономическо сътрудничество, зачитащо нашите екологични
отговорности. Ние се нуждаем от солидарност вътре и между нашите
нации. Ние се нуждаем от силна демокрация. Ние трябва да изпълним
живота си с нашите ценности, потвърждавайки свободата и
конкретните свободи у дома и на международно равнище.
КРИЗАТА СЪЗДАВА ТРЕВОЖНОСТ И ГНЯВ – НИЕ ИСКАМЕ ДА ИЗГРАДИМ
НАДЕЖДА И СИГУРНОСТ

Нео-либералната дерегулация създаде финансови пазари, движени
единствено от краткосрочна лакомия, довеждайки до глобалната
финансова криза, която и днес е все още при нас. Кризата застраши или
разруши много социални, демократични и икономически постижения и
вследствие на това концепцията за Европейски съюз сега се поставя
под въпрос от нарастващо чувство на фрустрация, страх и дори яд.
Лекарството на строгата икономия, което е предписано на страни в
криза вече от няколко години, увеличи социалното разслоение и
несправедливост, заплаши благополучието на много от нашите
съграждани, подкопа капацитета на обществата ни да благоденстват и,
от решаващо значение, отслаби демокрацията. Днес 25% от
европейците са в риск от бедност или социално изключване; 27
милиона са безработни, включително почти един на всеки пет от
младите европейци. Най-крехките стигат дотам да плащат най-тежката
цена за кризата. Не е изненада, че тази несправедливост подбужда
страх и гняв из нашия континент. Въпреки че споделяме този гняв, ние
искаме да го превърнем в надежда.
Нашият икономически модел не е устойчив. Екологичната криза
продължава упорито. Продължаващият неуспех в постигането на
глобално съгласие на климатичните конференции показва колко сме
далеч от предотвратяването на катастрофална промяна в климата.
Краткосрочническо мислене и тесните интереси на лобисти
продължават да преобладават. Европа е от съществено значение за
изграждането на по-устойчивото, демократично и равно общество, за
което призоваваме. Помислете си: опитомяване на силите на
финансовите пазари и на глобалните корпорации, ефикасната борба с

данъчните измами и укриването на данъци, трансформиране на
енергийните доставки в Европа за противодействие на изтърваните
климатични промени. Всички тези са примери за спешни действия,
които са извън капацитета дори и на най-големите от нашите страничленки. Нужно ни е сътрудничество в рамките на ЕС, за да се справим
с тези проблеми.
Трансформацията, която защитаваме, трябва да върви ръка за ръка с
демократично преосноваване. Ние искаме Европейски съюз, който е
инициатор на демокрация по-пряка и с повече участие. Изпълнителни
органи като Европейската комисия и Централната банка трябва да
бъдат държани отговорни за действията си. ЕС трябва да бъде
ефективна многопластова демокрация, зачитаща субсидиарността и
правеща разнообразието си един от най-добрите си плюсове.
ТВОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН – НЕКА ДА СЕ ПРЕБОРИМ ЗА ЕВРОПЕЙСКА
АЛТЕРНАТИВА

Ние искаме да се присъединиш към нас в борбата за икономическа,
политическа и социална трансформация, която ще изгради бъдещо
благоденствие върху основата на устойчиво развитие и Зелено
възраждане на индустрията ни. С последователни и устойчиви
политики могат да се създадат нови инвестиции и много Зелени
работни места, въвеждайки закони за добра и прилична работа, еднакво
заплащане, права на работниците, повишена икономическа мобилност,
регионално развитие и по-добри възможности за малките и средните
предприятия или социални бизнеси. Ние настояваме за Европейска
енергийна политика, която ще облекчи климатичните промени: Да на
възобновяеми източници и енергийната ефективност; да на
извеждането от експлоатация на ядрената енергия и въглищата и не на
шистовия газ. Всичко това е част от нашето Зелено Ново
Споразумение.
Зелените оставаме надеждни защитници на екологичната отговорност.
Помогнете ни да заемем силна позиция срещу тези от дясно или от
ляво и от лобита, които искат да блокират прогреса. Ние изискваме поустойчиви селскостопански политики и сме изиграли силна роля в
реформирането на политиките по рибарство на ЕС. Ние сме за повече
прозрачност и корпоративна отговорност. Последователно сме
съдействали за потребителски и граждански права. Екологизмът е също

и социална отговорност. Ако околната среда е унищожена, такава е и
основата на нашата икономика и благополучие.
Зелените се мобилизираме под знамето на социалната справедливост
срещу социалното изключване, на устойчивостта срещу строгата
икономия. Ние искаме да живеем живота си като хора, за които
сигурността и възможността не са просто приказка от отминали
години. Тук, без съмнение, Европа трябва да промени посоката! Ние
искаме да се борим срещу младежката безработица, срещу
бездомността, срещу бедността и безнадеждността. Там където
страните-членки индивидуално отказват или не успяват да дадат
резултат, ние можем да преодолеем това като европейски граждани.
Нека да изградим социална Европа.
Ние считаме, че индивидуалната еманципация, свободата и
конкретните свободи са до много голяма степен под заплаха. Помисли
за частното и държавното масово наблюдение или нарушаването на
човешките права на малцинства като имигранти, общността LGBT+
или ромите. Ние трябва да не толерираме дискриминация по какъвто и
да е признак, като например пол, раса, цвят, етнически или социален
произход, генетични черти, език, религия или вярване, политическо
или всякакво друго мнение, членство в национално малцинство,
собственост, раждане, увреждане, възраст, сексуална ориентация,
родова идентичност или всякакъв друг претекст. Равенството между
половете е фундаментален принцип на Европейския съюз. Обаче има
огромна пропаст между признаването на едно право, постигнатия
законов прогрес и прилагането му. Зелените подкрепяме един
двойствен подход за поощряване на равенството между половете и
овластяването на жените: анализ на ефекта от политиките върху
равенството между половете и ясни и обвързващи цели за постигане на
равенство между половете на всички нива.
Имаме нужда от дигитален списък от права, за да гарантираме
наследените си свободи в цифровата епоха. Ние спомогнахме за
поражението на ACTA (Търговското споразумение срещу
фалшификацията), което заплашваше свободата ни. Ние защитихме
правото на вода срещу приватизационен натиск. Такива схватки засягат
основните ценности на Европа.

Зелените искаме да вдъхнем нов живот в европейската демокрация,
която е отслабена от силата на лобита, от тясната защита на техните
интереси от национални правителства, от властта, дадена на
технократи без демократичен надзор и от опростенческата игра на
приписване на вината от популисти. Европейският парламент трябва да
бъде подсилен и да му се даде контрол върху политиките, които
Европейската комисия, Международният валутен фонд и Европейската
централна банка водят в рамките на т.нар. тройка. Гражданите трябва
да бъдат чути по-добре и да имат думата по-активно чрез пряка
демокрация. ЕС трябва да действа навсякъде, където е нужен общ глас,
като същевременно не измества вземането на решения по-далече от
гражданите. Това включва отпор срещу прекомерно лобиране. Ние
искаме също и повече родова демокрация: повече жени в институциите
на Европа и в заседателните зали на компаниите от ЕС.
Не трябва да се дърпаме от споделянето на нашия суверенитет, когато
това е единственият начин да го запазим: като при банковия съюз,
данъка върху финансовите транзакции и борбата за данъчна
справедливост, и срещу укриването на данъци, и данъчните пристани.
ЕС трябва да следва политика на добросъседство по нашите граници и
в чужбина. Това включва споделяне на култура, съвместни
образователни проекти и оставяне на вратата за разширяване отворена.
Ние способстваме за глобална справедливост, честна търговия, защита
на човешките права, предотвратяване на граждански конфликти и
многостранни решения на конфликти. Европа трябва да е справедливо
убежище за бежанци, а не “Крепост Европа”. Една Европа на
глобалната отговорност е в полза на света и на нас самите.
ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ

Като директно избрания глас на европейските граждани Европейският
парламент е съвместният законодател заедно с националните
правителства по теми, влияещи на всекидневия ви живот: от
безопасността на работното място до иновациите и новите работни
места, от защита на потребителите до екологичната политика, от
безопасността на храната и защитата на животните, до защитата на
данните и равенството между половете. Той също помага за
финансирането на местни и регионални проекти за устойчиво развитие
и социално включване. Зелените имат значение в Европейския

парламент. Искаме да продължим това с по-голяма сила. За това ние
имаме нужда от твоята подкрепа, твоя глас.
Помогнете да променим Европа, гласувайте Зелено!

ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗЕЛЕНО НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

В настоящата криза Европейският съюз не е изпълнил обещанията си
към голям брой от своите граждани. И той е всичко друго, но не и
единен по въпроса как да се промени към по-добро. Ето защо Зелените
предлагаме една нова стратегия.
Ние европейците трябва да обединим силите си, което е значението на
суверенитет, за да формираме собственото си бъдеще. Вместо социално
глухата и екологично сляпата строга икономия, ние предлагаме три
съгласувани булеварда към устойчивост: борба с безработицата,
бедността и всички форми на социална несправедливост;
трансформиране на нашите икономики с нововъведения и екологично
ефикасни решения за противодействие на климатичните промени и
деградацията на околната среда; пререгулиране на финансовата
индустрия, така че да служи на реалната икономика. Ние наричаме това
Европейско Ново Зелено Споразумение.
СОЛИДАРНОСТ, СОЛИДНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Ние не искаме ЕС и неговите страни-членки да разчитат на ниво на
дълг, който е прекомерен и обременява гражданите и бъдещите
поколения. Това включва връщането на финансовия дълг, бил той
публичен или частен, до устойчиви нива и гарантирането на това, че
той финансира устойчиви, създаващи стойност инвестиции. Това ще
изисква случаи на преструктуриране на публичен и частен дълг. По
същия начин ние трябва да отговорим на социалния дълг: намаляване
на безработицата, бедността и неравенствата, подобряване на
здравеопазването
и
образованието.
Това
изисква
големи
инвестиционни усилия. Накрая, но не на последно място, това изисква

отговор на екологичния дълг: борба с климатичните промени,
изчерпването
на
изчерпаеми
източници
и
ерозията
на
биоразнообразието. Имаме нужда от жива провинция, с устойчиво
земеделие и икономически и социално жизнени селски области, както и
изобилни рибни популация за издържане на крайбрежните общности.
Като станем световни лидери в намирането и предлагането на решения,
правещи добрия живот възможен за всички, като същевременно
зачитаме ограниченията на планетата ни, ние ще намерим ключа към
нова икономическа динамика за работни места и благополучие. Ние
отхвърляме т.нар. пакт за конкурентноспособност, тъй като това би
наложило орязване на трудовите възнаграждения, намаляване на
социалните схеми и приватизация на публични блага. Фискалната
устойчивост трябва да върви ръка за ръка със също толкова силна
социална и екологична устойчивост; и по-силните рамене трябва да
носят повече от товара. Строгата икономия, както е наложена в
последната икономическа криза, ни води в обратна посока.
ПОСТАВЯНЕ НА ОСНОВАТА НА ЕДНА СОЦИАЛНА ЕВРОПА

Европа трябва да бъде изградена върху основа на социална
справедливост и все пак за все по-голям брой хора социалните
затруднения са станали реалност. Европейските Зелени вярваме в
политики, които противодействат на нарастващите нива на
неравенството и сме твърдо за това да няма втора класа граждани в
Европейския съюз. Затова е от съществено значение да се вземат под
внимание социалните въздействия като неравенство и бедност.
Широкоразпространената
безработица,
особено
младежката
безработица, и бедността в старините са ключови елементи на
несправедливостта. Политически мерки, които обещават облекчение,
като например Европейската младежка гаранционна схема, няма да
успеят, освен ако са финансирани подобаващо и преди всичко са
подкрепени от силна политика за създаване на работни места.
Страните-членки трябва да продължават да противодействат на
детската бедност чрез основани на доказателства превантивни
ранноинтервенционни инвестиции. ЕС трябва да сложи край на
социалния дъмпинг, на трудови договори с нулево работно време, на
нископлатени работни места и несправедливи стажове. Зелените
защитаваме честни и постепенно подобряващи се минимални социални

стандарти в Европа в съответствие с националните условия и модели на
трудовия пазар – особено относно качеството и сигурността на работно
място, надниците, общественото здраве и пенсиите. Ние искаме да
преминем към по-добра преносимост на социалните помощи чрез
въвеждането на Европейска социална карта, с високи и обвързващи
стандарти за лични данни, която оптимизира административните
процеси през различните страни и прави едно истинско европейско
гражданство по-конкретно.
Ние искаме Европейската централна банка (ЕЦБ) да включи
макроикономическата и финансовата стабилност сред целите на
политиката си, което също включва и насърчаване на заетостта. Освен
това, за да повишим заетостта в Европа, трябва да работим още, за да
направим проекта на единния пазар напълно функциониращ, особено в
областта на свободното движение на работници и услуги.
Ние отстояваме включването на клауза за социален прогрес в
Европейското право, която ще наблегне на приоритета за изграждане
на социална Европа. Социалният баланс из Европа трябва да отговаря и
на заплахата от изтичане на мозъци – особено млади хора – от региони,
поразени от криза, и експлоатацията на мигрирали работници,
зачитайки същевременно основното право на свободно движение.
Зелените желаем да видим развитие на нови инструменти за
смекчаване на по-големи разлики в икономическите цикли,
включително нивата на безработица. Ние поощряваме еманципацията
на жените в обществото и икономиката. “Еднакво заплащане за еднаква
работа” трябва да бъде стандартът в целия ЕС, както и еднакво
представяне на жените в управлението на фирмите. Да бъдеш семеен
или да споделяш грижа не трябва да бъдат пречки за успешна кариера
нито за мъжете, нито за жените. За да се противодейства на
дискриминацията по възраст, Зелените се противопоставяме на
всякакви възрастови ограничения на достъпа до обществени услуги и
сме за прилагането на надеждни базови стандарти в пенсионните
модели на всички страни-членки. Ние смятаме, че съживяването на
социална Европа е тясно свързано със съживен социален диалог,
където федерации на работодатели и профсъюзи приемат своите
отговорности. Трябва да бъдат насърчавани трансгранични колективни
споразумения за европейски транснационални компании.

ПОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ ПОД КОНТРОЛ

Пет години след началото на финансовата криза, нашата система остава
доминирана от банки, които са твърде големи или взаимосвързани, за
да се провалят, и затова твърде опасни. Спасяването на банки струва
милиарди на европейските данъкоплатци; това никога повече не трябва
да се случи. Ние искаме да осигурим разнообразен и издръжлив
финансов сектор с правилни размери, който служи на обществото и
помага за мобилизиране на устойчиви инвестиции в реалната
икономика. Ние предлагаме строги правила за разделяне на банковите
дейности на такива, които са съществени за обществото, и такива,
които не са. Зелените сме допринесли силно за гарантирането на това,
че финансови продукти и дейности, които не произвеждат полза за
реалната икономика и имат потенциал да дестабилизират финансовата
система, могат да бъдат забранени и отстранени от европейския пазар.
Европейските власти трябва да се възползват от тази възможност.
Трябва да бъдат разрешавани само финансови продукти и дейности,
които показват ползи за обществото. Нашите инициативи поставиха
извън закона голи спекулации върху държавен дълг; ограничиха
бонусите на банкерите; принудиха банки да разкрият свои дейности в
данъчни убежища; предадоха банковия надзор на Европейската
централна банка на повече демократична отчетност. Зелените сме
горди от постиженията си в тази сфера.
Сега трябва да надградим тези успехи. Искаме да гарантираме, че
потребителите получават добра, независима консултация за всички
финансови услуги. Законите за финансовите услуги не трябва да
подкрепят допълнителна концентрация на пазарна власт в ущърб на
малки устойчиви банки. Ние сме за Европейски банков съюз,
съчетаващ силен съвместен надзор над банките ни, общ властови орган
и фонд за преструктуриране на неуспяващи банки, и обща система за
застраховане на влогове до 100 000 € или тяхната равностойност.
Институциите на ЕС също трябва да допринесат за противодействието
на краткосрочническото мислене във финансовата сфера, което
ограничава нивото на амбицията за устойчивост в стратегически
инвестиционни решения.
ПУБЛИЧНИ
ОБЛАГАНЕ

ФИНАНСИ:

СПРАВЕДЛИВО

И

ЕФЕКТИВНО

ДАНЪЧНО

В момента данъчното бреме тежи непропорционално върху хората с
ниски и средни доходи и малки и средни предприятия, докато по
изчисления 1000 милиарда € годишно избягват чрез укриване и измама.
Нашата цел е да възстановим данъчната справедливост и ефективност.
Ние искаме да намалим данъчното бреме върху труда и да преминем
към облагане на замърсяването и отпадъците. Ще направим найдоброто от себе си, за да гласуваме закон за облагане на финансовите
транзакции въпреки мощните лобита, противопоставящи се на това.
Тъй като искаме големите корпорации и заможните индивиди да
принасят полагащия им се дял, ние отстояваме един по-общ
европейски подход към корпоративното облагане и облагането на
богатството, включително минимални ставки. Накрая, но не на
последно място, ние сме за съвместна офанзива срещу укриването на
данъци, данъчните измами и данъчните убежища, започвайки с
премахването на банковата тайна. От страна на разходването, Зелените
изрично се борим срещу разточително и екологично вредно харчене
като например субсидии за изкопаеми горива или ядрени програми
като Международния термоядрен експериментален реактор (ITER).
Управлението на наследствен публичен дълг заедно чрез учредяване на
фонд за изкупване на дълга и постепенното издаване на общи дългови
инструменти (Евробондове) при ясно дефинирани и реалистични общи
правила за фискална дисциплина са ключови ходове за осигуряване
устойчивостта на публичните финанси. За да съживим икономики в
криза и за да съхраним валутния съюз, ние защитаваме увеличаване на
бюджета на ЕС, преди всичко финансиран със собствени ресурси, и
създаването на инструменти за финансова солидарност, насочени към
подпомагане на финансирането на икономическото възстановяване.
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА ЗА ЕДНА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА – RISE:
RENAISSANCE OF INDUSTRY FOR A SUSTAINABLE EUROPE

Ние искаме да преобразим европейската икономика в световен
шампион по ефективност на енергията и ресурсите, основана на
енергийно по-малко интензивни технологии и възобновяеми енергии и
на подобряване на начина, по който управляваме, употребяваме,
повторно употребяваме, рециклираме, заместваме и ценим ресурсите.
Ние искаме ефективността на ресурсите и еко-иновациите да са в
основата на политиките и инвестициите във всички сектори на
икономиката. Тази Зелена офанзива ще създаде много работни места от
ново качество за висококвалифицирани както и нискоквалифицирани

работници в най-различни браншове и ще подобри условията на труд и
здравето на работниците. Тя също ще повиши бъдещата икономическа
издръжливост. Индустрията не трябва да следва грешни указания като
сондиране за шистов газ и превръщането на храна в гориво. Обратно –
тя трябва да стане ключов партньор в тази ориентирана към
иновациите Зелена трансформация, като поощрява правила за
екологичен дизайн, обществени поръчки, правила за държавна помощ,
частни инвестиции, малки и средни предприятия и кооперации, подобро финансиране на научни изследвания, развитие и образование,
насърчаване на предприемачеството и в частност на социалното
предприемачество, добри трудови отношения, демокрация на
работното място и борба с корпоративните монополи. Всички тези
трябва да бъдат елементи от нашето усилие. Ние искаме да укрепим
профсъюзите и правата на мъже и жени работници да участват
равноправно в процесите на вземане на решения. Търговската политика
трябва да е в подкрепа на устойчиво индустриално възраждане в
Европа и да показва респект и солидарност към нашите глобални
партньори. Един особено уместен в този контекст проект ще бъде
създаването на Европейска Общност на Възобновяемата Енергия, за да
спомогне да скъсаме с пристрастеността ни към изкопаеми горива.

НАШАТА ПЛАНЕТА, НАШ ДОМ!
ДА СТАНЕМ СЕРИОЗНИ
ЕКОЛОГИЧНАТА КРИЗА

ОТНОСНО

КЛИМАТИЧНИТЕ

ПРОМЕНИ

И

Климатичните промени и загубата на биоразнообразие са заплаха за
обществата по целия свят. Екологичната криза е засенчена от
настоящата икономическа криза, но ситуацията става все по-остра, като
потенциалният колапс на екосистемите застрашава начина ни на живот.
През 2013 г. ние сме консумирали повече ресурси на Земята до август
отколкото могат да се възобновят за една година.
Вече няма съмнение за това, че човечеството причинява климатичните
промени, и относно катастрофалните последици от бездействие по
въпроса. Планетата е близо до точката на преобръщане и без радикална
промяна в моделите на консумацията на енергия и на производство
увреждащите климатични промени могат да станат необратими. Обаче

има решения, които ще донесат огромни екологични, икономически,
социални и здравни ползи.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОН ЗА КЛИМАТА И ЕНЕРГИЯТА

Ние искаме обстойни закони на ЕС за климата и енергията,
съответстващи на нашия справедлив дял от глобалните усилия,
основани на законово обвързващи цели за ограничаване на емисиите и
санкции, за да се осигури постигането на климатичните цели. Това ще
създаде стимули за устойчива икономическа трансформация и
предотвратяването на опасни климатични промени. Срещата на върха
на ООН по въпросите на климата в Париж през 2015 г. (COP 21) трябва
да донесе обвързващо глобално споразумение. Часовникът тиктака и е
нужно ЕС, заедно със своите страни-членки, да играе водеща роля в
преговорите, за да осигури обвързващи ангажименти от всички
преговарящи страни. Това също означава повишаване на
съществуващата си и остаряла цел за намаляване на емисиите от
парникови газове до 2020 г. от 20% на 30% от нивата им през 1990 г. и
поставяне на цел за по-нататъшно съкращаване на тези емисии с наймалко 55% от нивата им през 1990 г. до 2030 г., за да постигне
въглеродно неутрално общество до 2050 г.
Законово обвързващите ограничения остават най-ефективната мярка за
намаляване на замърсяването и замърсяващите практики. Схемата за
търговия с емисии на ЕС (ETS) трябва да бъде реформирана радикално,
за да стане ефективен инструмент. Освен ако това не може да бъде
постигнато, Зелените ще защитаваме национални минимални цени на
въглерода. Обществените институции, бизнесът и особено финансовият
сектор трябва да бъдат насърчени да се лишат от увреждащи климата
активи. Държавните субсидии за и инвестициите в изкопаеми горива
трябва да бъдат спрени. Ние искаме да инвестираме в Европейски
енергийни мрежи, свързващи производствата на възобновяеми енергии
в различни части на континента, повишаващи енергийната сигурност и
съкращаващи разходите.
Последователна енергийна политика, базирана на пестене на енергия,
енергийна ефективност и възобновяема енергия, е единственият начин
да се постигне икономика, основана почти изцяло на възобновяеми
енергии до 2050 г. Ето защо са от съществено значение по-нататъшни
национални обвързващи цели за енергийна ефективност и

възобновяема енергия. Консумацията на енергия трябва да бъде
намалена с 40% в следващите 15 години и същевременно
възобновяемата енергия, изключвайки агрогоривата, трябва да бъде
увеличена, за да осигурява 45% от потреблението ни на енергия до
2030 г. Това е не само съществено за ограничаване на глобалното
затопляне до под 20 С над нивата преди индустриализацията, но и има
смисъл икономически, като стимулира икономическата активност,
създава работни места и намалява зависимостта на Европа от скъп внос
на горива.
Ядрената енергия е скъпа и опасна, повишава опасността от
разпространение на ядрено оръжие и няма място в енергийния микс на
Европа. Ние ще продължаваме да казваме “Ядрена? Не, благодаря!” и
ще подновим ангажираността си за извеждане от експлоатация на
ядрената енергия в Европа, като същевременно внимаваме това да не
доведе до увеличаването на въглеродните емисии. Трябва да затворим
незабавно най-рисковите електроцентрали, да спрем преките и
непреките субсидии и да настояваме съществуващите оператори да
понасят пълната отговорност за щетите и радиационния облак от
ядрени инциденти.
УСТОЙЧИВОСТТА Е КЛЮЧЪТ

Устойчивостта трябва да бъде поставена в центъра на всяко крупно
икономическо решение. Ние искаме да видим, че се дава международен
приоритет на опазването на околната среда и биоразнообразието и на
устойчивото развитие. Ние предлагаме създаването на Световна
Организация по Околната Среда, като се комбинират и разшири ролята
на различните несвързани една с друга агенции, които вече
съществуват в рамките на ООН. Не можем да измерваме качеството на
живот само в груби парични измерения: имаме нужда от нови
индикатори, които да допълнят и разширят Брутния вътрешен продукт
(БВП) като мярка за устойчиво благоденствие и благополучие.
Разнообразната природна среда в Европа е красива и има стойност не
само в пари. Зелените знаем, че устойчиво развитие означава
управление на природните ресурси мъдро, така че нашите деца и
децата на нашите деца все още да имат жизнеспособна планета, на
която да живеят. Ние живеем далеч извън това, което средствата ни

позволяват, като консумираме природни ресурси със скорост, с която
те не могат да се възобновят, и като замърсяваме въздуха, почвата и
водата с опасни вещества. Ние искаме да намалим екологичния си
отпечатък и консумацията на ресурси и да направим така, че стоките да
са годни за повторна употреба, ремонт и рециклиране вместо подхода
“проектирано за бунището”. Окончателната цел трябва да бъде
общество на затворената верига, при което безвредните отпадъци от
един сектор стават суровина за друг.
ПРИОРИТЕТ ЗА ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ

Авиацията и пътният транспорт са основни източници на парникови
газове, замърсяване на въздуха и шум. Настоящият обем на изкопаеми
горива, използвани в транспортния сектор, не само има силно
отрицателен ефект върху общественото здраве и околната среда, но
също прави ЕС зависим от внос на енергия и изложен на растящи цени.
Нужно е да преминем към по-безопасни и по-малко увреждащи
околната среда начини като устойчиви водни пътища, велосипеден
транспорт, обществен-колективен транспорт и железопътен транспорт.
Нужно е да се наблегне специално на честната конкуренция между
различните начини на транспорт. Една европейска железопътна мрежа
трябва следователно да затвори липсващите звена както в
регионалните, така и в далечните връзки по начин, по който градски и
регионални агломерации могат лесно да бъдат достигнати. На
съществуващите трансгранични железопътни връзки трябва да се даде
приоритет пред пътищата и авиацията, особено за придвижване на
стоки. Подобряването на енергийната ефективност на колите помага да
се намалят сметките за гориво на европейските граждани и подобрява
качеството на въздуха. Ние искаме също да стимулираме иновациите,
като направим електрическите велосипеди, трамвайните линии и
влаковете, електрическите коли, базирани всички на възобновяеми
източници, по-привлекателни варианти.
ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

Заедно с Организации на Гражданското Общество Зелените успешно
сме вкарали дневния ред на околната среда и общественото здраве в
Европейския парламент, формирайки например правилата за
безопасност на химикали, пестициди и биоциди. Ние подкрепяме
мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, което е основна

причина за преждевременна смърт. Ние оказваме силен натиск за подобър контрол върху електронни и опасни отпадъци, остатъци от
лекарства и пестициди, изхвърляни в нашите водни системи, и
употребата на нанотехнологиите в козметиката, лекарствата, храната и
биоцидите, както и за намалено излагане на вещества, които
въздействат отрицателно на хормоналната ни система.
Ние ще продължим кампанията си срещу опасната и вредна практика
на извличане на шистов газ и извличането на други неконвенционални
изкопаеми горива. Време е да се забрани шистовият газ и затова ние
призоваваме за незабавна забрана на хидравличното раздробяване
(фракинг). Фракингът замърсява водоизточниците ни и околната ни
среда с химикали, използвани в течностите за разбиване. Изтичането на
метан по време на добив на шистов газ допринася за климатичните
промени. Освен това икономическите ползи са силно преувеличени,
като производителността спада рязко след първата година на фракинг,
причинявайки икономики на процъфтяване и разорение в местните
общности. Ще работим за установяване на региони без фракинг в цяла
Европа, следвайки успешния модел на региони без ГМО.
ХРАНА, НЕ ГОРИВО

Гориво, направено от хранителни култури, не е устойчиво решение на
кризите с климата, енергията и бедността. Храненето на колите с
хранителни култури заедно с финансови спекулации с основни
хранителни стоки повиши цените на храните, води до заграбване на
земя и застрашава сигурността на храната на милиони хора в
развиващия се свят, като същевременно има отрицателно въздействие
върху климата. В частност богати на биоразнообразие тропически
дъждовни гори се изсичат и изгарят, за да направят място за плантации
за палмово масло, предназначенo за гориво и хранителни съставки.
ЕС не трябва допълнително да изостря тези тенденции, като насърчава
използването на земеделска земя за гориво. Трябва напълно да
изоставим използването на хранителни култури за гориво. Вместо това
трябва да се концентрираме върху по-устойчиви модели на транспорт,
включително по-добра ефективност на колите и горива от отпадъчни
продукти.

ПО-ДОБРА ХРАНА, ПО-ДОБРИ ЖИВОТИ

Нашата хранителна верига функционира неправилно. Промишленото
селско стопанство, базирано на пестициди, монокултури и
свръхупотреба на антибиотици, процъфтява за сметка на здравето ни,
околната среда и увеличено страдание на животните. Периодични
хранителни скандали направиха потребителите оправдано несигурни
за това какво ядем и откъде идва.
Зелените искаме да насърчим устойчива, здравословна, вкусна,
разнообразна и етична храна, а не стандартизирана, безвкусна храна,
проектирана просто да изглежда добре по рафтовете на
супермаркетите. Това означава насърчаване на местни производствени
вериги, органично земеделие и продукти на честната търговия от
развиващите се страни. Ние сме успели в борбата с няколко
подвеждащи практики и в подобряването на страната на произход и
обозначаването на наносъставките в етикетите. Ще продължим да
изискваме по-добра прозрачност в етикетирането на храните. Предвид
на това, че Европа изхвърля 90 милиона тона храна годишно, ние
искаме също и действия за ограничаване на хранителните отпадъци.
Ние стартирахме хранителна революция, повишавайки обществената
информираност, личния ангажимент и демокрацията с участие, при
определянето и подобряването на хранителните политики в цяла
Европа.
ДА НАПРАВИМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО-ЗЕЛЕНО

Сега Европейският парламент има еднаква отговорност за Общата
земеделска политика на ЕС. Време е да направим нашето земеделие поумно по отношение на климата, устойчиво, справедливо и етически
здраво. Ние искаме издръжливи, биологично разнообразни,
здравословни и силни агро-екосистеми, които не само се
приспособяват към климатичните промени, но и ги смекчават.
Ние искаме да видим система, която позволява много по-справедливо
разпределяне на обществените фондове, включително повече подкрепа
за дребните фермери, за органично фермерство, за конвенционални
фермери, които искат да направят производствените си методи позелени, и за местно производство и продажба, което довежда
фермерите по-близо до потребителите. Фермерите заслужават

прилична цена за продуктите си и на корпоративните изкупвачи не
трябва да им се позволява да свалят цената на производителя под
устойчиви нива.
Нужно е да повишим плодородността на почвата, драстично да
намалим влагането на пестициди и синтетични торове, да елиминираме
вредните субсидии за износ и да се отдръпнем от интензивното
индустриално земеделие. Ние ще продължим нашата кампания за
справедлив и неограничен достъп до размножителен материал за
растения и срещу патентоването на растения и животни. Ние сме
против по-нататъшното приватизиране на семена и растителен
материал в правилата на ЕС за семена и ще продължим да се борим
срещу корпоративния контрол върху семенната индустрия, които прави
така, че фермерите да разчитат на семе, специално предназначено за
употреба с химични торове и пестициди, вместо да им позволява да
спестяват и размножават собствените си семена и да приспособяват
културите си към променящи се местни условия.
Загубата на биоразнообразие и прекаленото използване на пестициди е
довело до унищожаване на местообитания и до огромно намаляване на
популациите на пчелите и други насекоми, което разстройва
естественото опрашване на много растения и култури. Ако искаме
здравословни местни плодове и зеленчуци, трябва да „дадем шанс на
пчелите“.
НЕ НА ГМО

Ние сме последователни в противопоставянето си на генетично
модифицираните организми (ГМО) в храната и селското стопанство и в
подкрепата ни за Европа без ГМО. Зелените ще продължим да водим
борбата за храна без ГМО и срещу култивирането на ГМО тук заедно
със забрана на внос на ГМО за фуражи. Трябва да настояваме за
правото да правим собствените си правила и да налагаме задължително
етикетиране на ГМО. Европейските потребители имат правото да знаят
от какво е съставена храната им и откъде идва. Всякакви изследвания
на ГМО трябва да бъдат ограничени до оценки на въздействието,
включително поток на гените и кръстосано замърсяване.
ПОВЕЧЕ РИБА В МОРЕТАТА

Зелените сме играли водеща роля в натиска за една по-устойчива Обща
политика по рибарство. Политиката на изхвърляне на нежелана риба
обратно в морето беше огромно разхищение на храна и доходи и сега
ще бъде съкратена. Рибните запаси ще бъдат управлявани по-добре, а
капацитетът на риболовния флот по-добре регулиран. Потребителите
сега ще могат да виждат не само откъде е дошла рибата им, но и как е
била уловена. Още много остава да се направи, за да се приложат тези
реформи на практика и да се гарантира, че не се използват вратички.
Ние ще продължим да се борим за по-добър контрол на интензивното
рибовъдство, което е силно замърсяващо, и за по-справедливо
третиране на дребния, местен риболов вътре и вън от Европа.
ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Ние сме добре известни с нашия ангажимент за защита на животните и
Зелените в Европейския парламент сме в предните редици на законови
и политически ходове за осигуряване на все по-високи стандарти за
благоденствие на всички чувстващи същества. Нужно е спешно да се
откажем от промишленото фермерство с ужасяващото му досие
относно благосъстоянието на животните и интензивната му употреба
на антибиотици.
Ние сме оглавявали борбата срещу прекалените опити с животни и ще
продължаваме да го правим. Искаме значително да намалим времето за
транспортиране на животни и да прекратим износа на живи животни.
На международно ниво ЕС трябва да е по-енергичен в борбата против
трафика на диви животни, защитата на морските бозайници и забраната
си на продукти от тюлени. Ние сме за забрана на отглеждането на
животни за кожи.

ЕВРОПА В СВЕТА
ЕС често е бил неохотен играч в глобалната политика, повече
реагирайки отколкото действайки, и е изправен пред много трудности
при определянето на общи позиции. Ние искаме ЕС да установи обща
външна политика, задвижвана от ценности, и да играе важна
международна роля, да отговори на структурните причини на
бедността, насърчавайки глобална справедливост и солидарност, мир и
защита на общите глобални блага. Обаче в днешния контекст на

меняща се глобална сила, нарастващи глобални неравенства и
оспорване на универсалността на човешките права пасивността не е
вариант.
Ние искаме ЕС да има общ глас в по външната политика и сигурността.
Имали сме положителни знаци в тази посока по въпросите КосовоСърбия и Иран. ЕС трябва да се стреми към силни и честни
партньорства със страните от глобалния юг, с цел да намали
неравенствата в и между обществата чрез сътрудничество за развитие.
Нужно е ЕС и партньорите му да работят заедно, за да намерят общи
отговори на проблеми като климатичните промени, разпространението
на ядреното оръжие и регионални конфликти по света, както и
неприемливото ограбване на природни ресурси в много страни,
особено в глобалния юг. Това сътрудничество няма да бъде достойно за
доверие, ако не е демократично, отчетно, прозрачно и основано на
универсални принципи.
Ние искаме ЕС да подкрепя многостранно глобално управление,
усилвайки и реформирайки ролята на ООН, върховенството на закона и
отговорността за защита. Ние считаме приемането от ООН на
концепцията “Отговорност за защита” за напредък, но е нужно ЕС да
даде своя принос в по-нататъшното усъвършенстване и затягане на
правилата за нейното прилагане. Винаги трябва да се дава приоритет на
управлението на граждански конфликти. През последните години
енергийната сигурност стана един от главните приоритети на външната
политика на ЕС. Прекаленото разчитане на газ и нефт прави ЕС
податлив на корупция и налива вода в мелницата на онези автократи,
които контролират въглеводородните доставки на ЕС. Трябва да
срежем тази опасна и отровна връзка.
ЧОВЕШКИ ПРАВА И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА

След Зелен натиск беше назначен Специален представител за човешки
права в ЕС, които да повиши видимостта на политиката по човешките
права на ЕС. Институциите на ЕС трябва да анализират въздействието
на външните си политики, включително търговията, върху човешките
права. Ние трябва да спазваме обещанията си относно човешките
права, когато искат от нас да помогнем при облекчаване на бедствия.
Това включва силен ангажимент към основните хуманитарни
принципи: човечност, безстрастност, независимост и неутралитет. ЕС

трябва да стане по-ефективен и повече да му се чува гласа в защита на
върховенството на закона, свободата и човешките права, включително
социално-икономически и екологични права в и извън границите му.
По-конкретно ЕС трябва да е в предните редици при създаването на
законово обвързващи правила за Корпоративна социална отговорност.
ЕС и страните-членки трябва да приемат факта, че са съучастници в
тайни арести и извън-съдебни убийства, включително да приемат
пълната отговорност за нарушенията на човешките права, извършени в
програмата на ЦРУ за предаване на арестанти. “Войната срещу
тероризма” трябва официално да бъде прекратена. Всички страничленки трябва да ратифицират поправките в устава на Международния
наказателен съд, които биха позволили наказателно преследване срещу
държавни ръководители, които започват агресивна война.
ЕС не е направил достатъчно да приложи на практика Целите за
развитие на хилядолетието (MDG), които наблягат на борбата с
бедността, глада, унищожаването на околната среда и изключването на
жените. Трябва да работим да подкрепим силните нови цели за
устойчивост, поставени от Конференцията Рио +20, които сляха
прегледа на MDG и процеса на Целите за устойчиво развитие в една
единствена обстойна рамка и дадоха нов набор от цели за изкореняване
на бедността и насърчаване на устойчиво развитие след 2015 г. Ние
подтикваме страните-членки да изпълнят ангажиментите си да харчат
0.7% от БВП за сътрудничество за развитие. По подобен начин найважен приоритет на програмата за развитие на ЕС трябва да бъде
борбата с корупцията, прането на пари, данъчните убежища,
непозволения поток на капитали и вредните данъчни структури.
ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Има нужда от подобрение на полицейското и съдебно сътрудничество,
особено в противодействието на тероризма, организираната
престъпност, включително мафиотски връзки, екологически и
икономически престъпления. Като правят това обаче ЕС и странитечленки трябва да предотвратяват заклеймяването на мигрантите и
малцинствата. Ограничителните и балансиращи мерки трябва да бъдат
усилени, така че правоналагащите органи и разузнавателните служби

да се придържат към необходимото и пропорционално действие, което
се изисква от тях, за да пазят европейските граждани в безопасност.
РАБОТА ЗА МИР

Тази година отбелязваме стогодишнината от началото на Първата
световна война. ЕС бе създаден, за да гарантира мир след
опустошителни
войни,
замествайки
конфронтацията
със
сътрудничество. Зелените искаме ЕС активно да насърчава ненасилие и
култура на диалог, посредничество, помирение и сътрудничество. ЕС е
играл и може да продължи да играе важна роля в предотвратяването на
конфликти, разрешаване на граждански конфликти, разоръжаване,
оръжеен контрол, миротворчество и мироопазване. ЕС трябва също да
засили хуманитарната си роля, например когато се стигне до
разполагането на временни болници, за да помогнат за облекчаване на
страданията на граждани в ситуации като граждански войни.
Концепцията за човешка сигурност трябва да стои в центъра на
външните действия на ЕС. Ние също вярваме, че ЕС трябва да помогне
за овластяването на ООН с по-ефективни инструменти за деескалация
и, при нужда, налагане на мир. Важно е сега да се засили
парламентарния контрол върху военните операции на ЕС, като се даде
роля на Европейския парламент във вземането на решения.
Благодарение на Зелените много по-голяма част от бюджета на ЕС
трябва да се похарчи за предотвратяване на конфликти чрез
Инструмента за стабилност и мир. Ние също сме подкрепили и идеята
за Корпус на мира на ЕС и създаването на Институт на ЕС за мира. Ние
сме против финансирането на военни научни изследвания от бюджета
на ЕС, като например за разработването на европейски безпилотни
самолети, както и против това, Европа да бъде ядрен склад.
Ние ще продължим да се борим за ядрено разоръжаване както по света,
така и в Европа и за конкретни стъпки за Близкия Изток Зона без
оръжия за масово поразяване. Зелените също искаме забраната на
оръжия, като например муниции от обеднен уран и бял фосфор. Трябва
също да бъдат забранени инвестициите от европейски банки,
пенсионни фондове, застрахователни компании и други в предприятия,
произвеждащи земни мини и касетъчни муниции. Европейската
търговия с оръжие, включително технологии за наблюдение, изнася
несигурност в региони като Близкия и Далечния изток. Зелените

искаме да намалим тази търговия и да предотвратим износа на оръжие,
което би могло да се използва срещу движения за свобода и
граждански протести. Извънтериториални целенасочени убийства
извън границите на въоръжен конфликт чрез безпилотни самолети или
други средства счупиха бариерите на установеното върховенство на
закона. Искаме да видим ЕС да се ангажира с други членки на ООН за
постигане на забрана по целия свят на такива деяния като престъпления
по международното хуманитарно право и законите за човешките права
и да се преустанови използването на изцяло автоматизирани
смъртоносни оръжейни системи.
БОРБА ЗА СПРАВЕДЛИВИ БЕЖАНСКИ И МИГРАЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Върховният комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) изчислява, че
през 2013 г. е имало почти 40 000 000 прогонени от домовете си лица в
света, от които почти половината са бежанци извън собствената си
страна. ООН посочва, че 200 000 от тези бежанци спешно се нуждаят
от преселване всяка година, но само половината от тях намират нов
дом; още по-обезпокоително само 4500 от тях биват заселвани в
Европейския съюз – сравнено с 80 000 годишно в САЩ. Хиляди хора
умират по външните граници на Европа всяка година поради все построгия контрол и защото средствата за законно влизане в ЕС остават
ограничени. ЕС има задължението да гарантира, че тези хора могат да
потърсят защита. Нужни са ни още усилия да установим система за
убежище, която си заслужава името. Европейската гранична агенция
FRONTEX е неправилният агент за това и страните-членки нарушават
човешките права в граничните си политики. Нужни са ни по-енергични
усилия от ЕС както и страните-членки и повече координация за
“спасявания в морето” и се нуждаем от законни и безопасни начини за
влизане, например с хуманитарни визи. Трябва да се отървем от
настоящите правила (Дъблинския регламент), които принуждават
бежанците да кандидатстват за убежище само в страната, където за
пръв път са влезли в ЕС. В нашите външни отношения, както и в
търговските политики и тези за развитие, ние трябва да засягаме
проблемите, които принуждават хората да мигрират. Зелените сме
успели в борбата за създаване на Съвместна програма на ЕС за
преселване, както и за фондове за спешно преселване на бежанци,
изправени пред хуманитарна криза. Страните-членки на ЕС трябва да
направят всичко, каквото могат, да използват тези фондове докрай и да

покажат солидарност, не само помежду си, но и към съседни региони в
беда.
ПОЕМАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

В продължение на много години Европейският съюз е играл
положителна роля в международните преговори за климата, но наскоро
тази роля се смали. Една от нашите първостепенните Зелени
външнополитически грижи е да направим Европа още веднъж водещо
действащо лице в борбата срещу климатичните промени и
екологическата деградация. Климатичните промени вече причиняват
щети и страдание по целия свят. Много хора трябва да напуснат земята
си и да станат климатични бежанци поради превръщане в пустини,
ерозия на почвата, поройни дъждове или покачващо се морско
равнище. Искаме да видим концепцията за климатични бежанци
включена в международното право. Ето защо ЕС трябва да играе
водеща роля по климатичната миграция в международните институции
и у дома. Той трябва да увеличи подкрепата си за смекчаване на
климата и адаптация. Климатичното финансиране играе ключова роля
за развиващите се страни и Зелените ще държим обещанията и
отговорността на ЕС пред погледа му. Такова финансиране трябва да
бъде ново и в допълнение към съществуващата помощ за развитие. Ние
също защитаваме анализ на въздействието на проектите за развитие
върху околната среда, за да насърчим една ефективна стратегия за
смекчаване на климатичните промени и адаптация към тях.
СЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И
СЪСЕДСТВО

Зелените се придържаме към политиката на разширяване на ЕС. ЕС
трябва да бъде отворен за нови членове, при условие че изпълняват
критериите за членство. Ние подкрепяме перспектива за приемане в ЕС
за всички страни от Западните Балкани. Зелените искаме да ускорим
честните и достойни за доверие преговори с Турция. ЕС трябва да
играе жизненоважна роля в непосредствените му околности, за да
засили стабилността и демокрацията. Ние искаме да засилим
Източното партньорство и конкретно ангажимента ни към страни като
Украйна, Грузия и Молдова. Това означава утвърждаването ни като
принципен и почтен партньор при нашите съседи.

ЕС трябва да работи с гражданското общество, давайки убежище и
подкрепа на защитници на свободата и демокрацията и давайки
стипендии на младежите от съседните ни страни. Ние искаме ЕС да се
фокусира
върху
трансформацията
на
околностите
в
Средиземноморието и Източна Европа и ефективно да подкрепя
реформаторските усилия в тези страни. Освен това ЕС трябва да
укрепи партньорството си с други съществуващи регионални
организации от Африка, Азия и Латинска Америка.
ЗА ЧЕСТНА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

В търговията ЕС е световна сила. Европейският парламент играе важна
роля в търговските връзки на Европа, защото може да наложи вето на
търговски споразумения, както направи с ACTA. Но ние се нуждаем от
повече прозрачност по време на търговските преговори и ефективно
сътрудничество между Европейския и националните парламенти по
тези въпроси. Зелените сме за многостранен търговски ред, но
търговията трябва да подкрепя, а не да спъва развитието на по-бедните
страни и прехода към зелен, социален, справедлив и демократичен
модел на развитие. Това включва отварянето на пазарите на ЕС за послабо развитите страни, значителна реформа на Световната търговска
организация, за да бъде направена по-невредяща на развитието и
подчиняването на търговските правила на човешките права,
социалните и екологическите права. Търговията трябва да е честна и не
трябва да подкопава социалния модел на ЕС.
Понастоящем се преговаря по много двустранни търговски сделки на
ЕС, по-конкретно Трансатлантическото Търговско и Инвестиционно
Партньорство (TTIP) със Съединените Щати. Зелените оспорваме
липсата на прозрачност в тези преговори, където са на дневен ред
важни демократични избори. Зелените не само отстояваме нашите
екологични, здравни, земеделски и хранителни, потребителски и
трудови стандарти, обществени интереси и защита на данните, но също
и възможността от укрепването им, за да се приложи на практика
Зеленото Ново Споразумение. Ние се противопоставяме на това,
биотехнологични и токсични финансови продукти, рекламирани в
САЩ, автоматично да бъдат одобрявани за ЕС. Ние чертаем ясни
червени линии срещу всякакво отслабване на законите на ЕС.
Отказваме да разрешим на частните компании да съдят демократично

избрани правителства, чрез включването на разрешаване на
международни спорове в страната на инвеститора в търговските
споразумения, за да защитават корпоративни интереси срещу социални
или екологични реформи. Ние се мобилизираме срещу всяко търговско
споразумение, което не зачита тези принципи и следователно се
противопоставяме на TTIP в настоящата му форма.

ЗА ПО-ЕНЕРГИЧНА ДЕМОКРАЦИЯ
Повече демокрация, а не по-малко, е отговорът на кризата. Структури
като тройката са фундаментално недемократични. Ние вярваме, че
преминаване към повече гражданско участие, отчетност и прозрачност
е от решаващо значение за придобиване на легитимност за бъдещо
европейско сътрудничество. Това означава, че ние Зелените работим за
повишена прозрачност в целия процес на вземане на решения от
Комисията през други институции на ЕС до правителства на страничленки. Още по-важно: ние работим за правото на гражданите да
определят бъдещето на Съюза, като увеличаваме вариантите им за
избор през целия законодателен процес.
БЕЗ РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ

Родова демокрация означава, че жените са част от обществения живот
на нашите общества и вземат решения в институциите и фирмите на
равна нога с мъжете. Зелените вярваме, че отговорът на ЕС трябва да
бъде да анализира ефекта върху проблемите на родовете от политиките
на всичките им нива. Ние подкрепяме Комисията в работата й по
законово обвързващи квоти за жени в корпоративните заседателни
зали. Обаче със сегашната скорост би отнело повече от 50 години,
докато 40% от всички членове на бордове на европейски компании са
жени. Затова ние изискваме квота, за да постигнем тази цел до 2020 г.
За да постигнем равенство, ние вярваме, че ЕС трябва да възприеме пообхватен политически подход към насилието, базирано на пол,
включително закони на ЕС под формата на директива, предлагаща
мерки против насилието над жени, основани на политика, превенция,
защита, наказателно преследване, осигуряване и партньорство.
Конвенцията за човешките права на ЕС изисква всички страни-членки
на ЕС да определят като престъпление изнасилването и сексуалното

насилие срещу жени в рамките на брака и интимните неофициални
връзки.
ГРАЖДАНИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ УПРАВЛЕНЦИ

Ние искаме да укрепим възможностите на европейските граждани да
влияят на решенията. Искаме да работим за повече демокрация с
участие. Зелените помогнахме за въвеждането на Европейската
Гражданска Инициатива (ECI), която позволява на европейските
граждани да призовават Европейската комисия да направи
законодателни предложения. Време е сега да направим следващата
стъпка. Ние искаме да разширим обхвата на ECI и да я направим поефективна и по-лесно достъпна за гражданите. Искаме също да
създадем законова основа за референдуми за целия ЕС.
Там, където гражданите биват лишавани от правата си в страна-членка
на ЕС без средства за защита от съдебната система на тази страна, те
трябва да имат възможността да предприемат колективно правно
действие в Съда на Европейския съюз. Ние ще продължим да се борим
упорито срещу добре установените и добре финансирани лобита като
агрохимическата индустрия или гигантските компании за семена. Ние
призоваваме за хранителна демокрация, при която гражданите си
възвръщат контрола върху това, което ядат, и могат да създават
справедливи и устойчиви системи за производство и доставка на храна.
ЗАСИЛВАНЕ РОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ

Като избират членовете на Европейския парламент, гражданите могат
да повлияят на това, как се подхожда към ключови проблеми на нашето
време – от климатичните промени до банковата регулация, от
бежанската политика до младежката безработица. Ние искаме да дадем
на Европейския парламент една по-силна роля, особено при
управлението на кризи и формиране на икономическата политика на
ЕС. Трябва да му се даде власт, той също да решава за приоритетите на
координацията на икономическата политика. Ние искаме да понижим
избирателната възраст на 16 години за избори за Европейски парламент
и допълнително да въведем общоевропейски листи с транснационални
кандидати.

Нарастващото влияние, дадено на Европейския парламент от
Лисабонския договор, трябва да се упражнява отговорно и да не се
подкопава от лобистски интереси. Нужна е повече прозрачност и
отчетност в Съвета на министрите на ЕС, например чрез публикуване
на всички резултати от гласуване.
За да получим по-широк и по-отворен дебат, е необходимо
националните парламенти да поемат повече отговорност, като налагат
по-добър контрол на действията на техните правителства по
европейски въпроси. Ние искаме също да засилим възможностите на
националните парламенти да реагират, когато ЕС превишава властта си
чрез незачитане на правилата за субсидиарност. Националните
парламенти трябва също да имат повече пътища за сътрудничество с
Европейския парламент. На всички нива на управление – от местно до
регионално, от национално до европейско, ние призоваваме за посилно взаимодействие и синхрон, за да може по-добре да се
формулират европейските политики и прилагането им в рамките на
регионалните и териториалните реалности.
БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ

ЕС се нуждае от по-силна антикорупционна политика и по-ефективни
инструменти срещу организираната престъпност, за да укрепи
демокрацията и върховенството на закона и да направи европейската
икономика по-силна. Корупционното поведение на длъжностни лица
или парламентаристи на ЕС в отношенията им с лобисти трябва да
среща много силна реакция. Едрият бизнес все още влияе на Комисията
твърде много. Почти 80% от заинтересованите лица, назначени от
Комисията, представляват корпоративни интереси въпреки поет
ангажимент за промяна. Зелените също се борим срещу проблема
“въртящи се врати”, при който висши бюрократи и политици в
Европейските институции се присъединяват към частни организации,
за регулирането на които преди това са били отговорни. Ние искаме да
опазим демокрацията от корупция чрез въвеждане на здрава регулация
и прозрачност за финансирането на политическите партии, кандидати и
предизборни кампании. Ние искаме да снабдим Съда на ЕС и
Европейската Сметна Палата с по-силни инструменти за контролиране
на начина, по който ресурсите на ЕС се харчат и да действат срещу
корупцията както в институциите на ЕС, така и в страните-членки в
случаи на сериозни проблеми.

ПОВЕЧЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БЮДЖЕТА НА ЕС

Бюджетът на ЕС трябва да бъде увеличен и трябва основно да е
базиран на система от собствени средства, например въглероден и/или
енергиен данък, за да се намали зависимостта от национални вноски.
Междуправителствените преговори твърде често изпускат от поглед
общия интерес, какъвто е случаят с бюджетните преговори през 2013 г.,
които не успяха да завършат с ефективни политики за борба с кризата.
Зелените водим трудна битка за по-голяма отчетност и прозрачност в
определянето на бюджета. Тук ние също предлагаме повече участие: на
гражданите би могло да бъде дадено правото да се записват за
инициативи за пилотни проекти, подлежащи на одобрение от
бюджетната комисия на Европейския парламент.
ДИГИТАЛЕН СПИСЪК С ПРАВА

Зелените в Европейския парламент сме в предните редици на битката
за дигитални права. Ние спомогнахме за спирането на Търговското
споразумение срещу фалшификациите (ACTA) и се борим за силна
защита на личните данни, за правото на личен живот и за строга
неутралност на мрежата. Сега е време да се отстояват и защитят както
Европейските граждани, така и интернет от проникващ корпоративен и
правителствен надзор и да се опазят фундаменталните права в
дигиталната епоха. Личните данни принадлежат на индивидуалните
граждани, а не на компаниите или правителствата. Личният живот
трябва да се уважава. Законът за запазване на данни, задължаващ
телекомуникационните доставчици да съхраняват данни за това, с кого
комуникират гражданите, е сериозна грешка и трябва да бъде
премахнат. Правителствата трябва да спазват собствените си закони.
Въпреки че националната сигурност е важна, личните свободи не
трябва да остават по-ниско. Правителствата трябва да гарантират, че
агенциите за национална сигурност работят за всички граждани, за да
осигурят свобода за всички.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

Европейският съюз е основан върху ценностите на зачитане на
човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство
на закона и зачитане на човешките права. Зелените не правим

компромис с човешките права. Трябва да царят плурализъм,
недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и
равенство между жените и мъжете. Има голяма липса на жени в
институциите на ЕС и в много страни-членки твърде много хора биват
дискриминирани с всякакви извинения. Зелените ще окажем натиск за
ефективни анти-дискриминационни политики, за да преодолеем тази
несправедливост и сме дългогодишни адвокати на разширяването на
анти-дискриминационните директиви, за да станат напълно
самостоятелна Директива за Равенствата.
За да бъдат утвърдени и признати демократичните ни права, е нужно да
съхраним ненарушимостта на върховенството на закона както на
европейско, така и на национално ниво. На ЕС му липсват инструменти
за ефективно проследяване и санкции, когато има нарушения на
ценностите ни в страните-членки. Ето защо Зелените сме пионери в
искането за създаване на Копенхагенска Комисия в съгласие с
договорите на ЕС и Европейската Конвенция за Човешките Права, за да
се гарантира, че демократичните изисквания, поставени пред страни
кандидатки за приемане в ЕС, не се последват от отмятане към
авторитарност и връзкарство, щом като една страна-членка вече се е
присъединила към ЕС.
Внушителният списък от гаранции и защити от Хартата на основните
права трябва да бъде осъществен по-добре на практика
във
всекидневния ни живот. Сексуалните и репродуктивни права са
съществени елементи от човешкото достойнство. Ние Зелените
защитаваме правото на самоопределяне върху собствените ни тела1.
ЗЕЛЕНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕФОРМА НА ЕС

Демокрацията никога не е завършена или пълна. Климатичните
промени и глобализацията са две предизвикателства, които трябва да
бъдат посрещнати чрез подобрено общо вземане на решения.
Европейските Зелени сме убедени, че настоящата институционална
среда в ЕС не съответства на проблемите, пред които е изправен ЕС.
Развитието на Еврозоната и банковия съюз означават, че ние се
нуждаем от адекватни демократични реформи, укрепващи
1

Комхаонтас Глас не можа да се съгласи, а Алтернатива Демократика изрази възражението си
срещу следното: “Сексуалните и репродуктивни права са съществени елементи от човешкото
достойнство. Ние Зелените защитаваме правото на самоопределяне върху собствените ни тела”

легитимността, прозрачността и ефективността на европейското
управление и в тези области. Зелените призоваваме за прекрояване на
компетенциите сред различните нива на управление в ЕС. Това
например означава, че ЕС трябва да има някои компетенции относно
данъчната политика и социалната политика, при които Европейският
парламент би бил съзаконодател.
Нашите изисквания за повече демокрация, повече прозрачност и повече
отчетност на ниво ЕС изискват ясни промени във функционирането на
ЕС. Европейският парламент трябва да има право да предлага закони.
Европа не може просто да чака държавните и правителствени глави на
ЕС да предприемат ограничени инициативи, които само ще доведат до
повече технократичен контрол. Най-прост пример: Европейският
парламент иска да има думата относно своето седалище и да спре
пътуващия цирк между Брюксел и Страсбург. Зелените споделяме това
искане, както и повечето Европейски граждани. Европейският
парламент има нужда от повече законодателна власт за съвместно
решаване, докато националите права за вето би трябвало да бъдат
намалени. От друга страна някои решения трябва да се вземат на нива
много по-близки до гражданите.
Мандатът и отговорностите на Европейските институции,
представляващи регионални и местни власти и социо-икономически
действащи лица, и гражданско общество би трябвало да бъдат
засилени. Следователно ние искаме един нов демократичен събор, със
силно парламентарно участие и участие от гражданското общество с
напълно прозрачни процедури, или събрание на избирателите, да
определи бъдещето на евроинтеграцията. Европейските граждани
наистина би трябвало да могат да решават за бъдещето на Европа – и
да имат окончателната дума чрез общоевропейски референдум.

