ПРОГРАМА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ
В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014
ЗЕЛЕНИТЕ, като част от ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ (ЕЗП) – четвъртата по
влияние политическа сила в Европа, доказала своя отговорен подход при разрешаването на
проблемите на хората и на природата по устойчив начин – сме убедени, че Европа е нашият
общ дом и нашето бъдеще.
Пряко избиран с гласовете на европейските граждани, Европейският парламент създава
закони, които влияят все по-силно върху дневния ред на обществото на всяка една от 28–те
държави членки чрез: прилагане на иновации и откриване на нови работни места; защита на
потребителите и политика по опазване околната среда; безопасност на храните, защита на
животните, неприкосновеност на личните данни; равнопоставеност на половете;
финансиране на местните и регионални проекти за устойчиво развитие и социално
включване, както и много други политики, от които зависи живота и благоденствието ни.
България вече 7 години е член на Европейския съюз и до този момент е ясно, че не
използваме членството си в съюза, за да можем чрез европейското законодателство и
европейските фондове да подобрим качеството на живот на българските граждани, да
тръгнем по пътя на устойчиво развитие и да защитим правото ни на съхранена природа и
чиста околна среда.
Европейският съюз е на кръстопът и от нашия глас зависи в каква посока ще поеме той.
ЗЕЛЕНИТЕ сме носители на идеите и целите, които посочват правилната посока за нужната
промяна.
Гражданите на Европа сме изправени пред сериозни икономически, социални и екологични
предизвикателства. ЗЕЛЕНИТЕ поставяме в центъра на своята платформа 5 групи теми, по
които ще работят нашите представители в бъдещия Европейски парламент за промяна на
мисията и ролята на Европа. Всяка от тези теми е свързана и взаимозависима от останалите
на стратегическо и политическо равнище, в полза на устойчивото развитие, здравето,
сигурността и благоденствието на всички европейски граждани. Петте „горещи” (и
подлежащи на спешна политическа работа на Европейско ниво) теми са:
1. Постигане на устойчиво развитие на Европа чрез въвеждане на зелена
икономика;
2. Преминаване към нисковъглеродно производство и транспорт, с цел адаптиране
към промените в климата, гарантирано от европейски и национални
законодателни инициативи;
3. Гарантиране равнопоставеност на гражданските и социални права в границите
на Европейския съюз. Общоевропейско законодателство за медиен плурализъм
и свобода на словото. Общоприложими демократични изборни правила;
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4. Спиране деградацията на околната среда и загубата на биоразнообразие, както и
гарантиране на здравословна среда и начин на живот за всички граждани на
ЕС;
5. Достъпно, ефективно и прозрачно използване на публични средства в ЕС, като
се отчита интересът на местните общности и се гарантира опазването на
околната среда.

1. ПОСТИГАНЕ

НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА

ЕВРОПА

ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА

ИКОНОМИКА

Административни мерки
Укрепване на Европейския съюз като силна, икономически стабилна и ориентирана към
нисковъглеродна икономика, общност.
Прекратяване ежемесечните заседания на ЕП в Страсбург и установяването му за постоянно
в Брюксел.
Незабавно присъединяване на България към Единния надзорен механизъм на банките в
Европа и прилагане на сходни контролни и оздравителни практики за банковия сектор в
страната под надзора на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Енергетика
 Приемане на обща европейска енергийна политика и стратегия за намаляване на
зависимостта от руски енергийни ресурси. Прекратяване на двустранните енергийни
взаимоотношения на страните-членки с Русия и въвеждане на общи такива.
 Прекратяване на договора Евратом и субсидирането на ядрената енергетика.
 Увеличаване на европейските средства и привличане на допълнителни инвестиции за
енергийна ефективност, природосъобразна и безопасна енергия от възобновяеми
енергийни източници, без конфликт с околната среда и биоразнообразието.
 Масирано навлизане на възобновяеми енергийни източници и мерките за енергийна
ефективност на ниво домакинства, осигурявайки енергийна независимост на отделни
домакинства, сгради и общности, чрез създаване на работещи икономически
механизми за финансиране на ниво домакинства и малък и среден бизнес в посока
подобряване на сградния фонд, инсталиране на собствени малки ВЕИ мощности
според условията и възможностите на дадена страна/регион.
 Активна работа с правителствата, местните власти, бизнеса и гражданите за
реализиране на целите и политиките за преминаване и развитие на нисковъглеродна
икономика до 2050 г.
 Общоевропейски мораториум за добива на шистов газ за следващите 25 г. и
задължителни оценки за въздействието на проучванията за шистов газ.
Земеделие
 Всеобхватна ревизия на Общата селскостопанска политика (ОСП) и плащанията,
свързани с нея.
 Включване в ОСП на политиките за подпомагане на традиционните земеделски
производства от малки и средни производители.
 Въвеждане на задължителни тавани на субсидиите на земеделски производител в
България и свързани лица, като референтна за собствеността да се смята 2011 година.
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 Ограничаване на субсидиите за монокултури.
 Стимулиране на земеделци, обработващи площи в НАТУРА 2000 чрез компенсаторни
плащания.
 Премахване неравнопоставеността между земеделските производители в старите и
новите страни членки.
 Развитие на биологичното земеделие и производството на биопродукти с цел
постигане на 10% от всички земеделски площи и 8% от земеделската продукция към
2020 г. чрез изработване на законодателни мерки и политики за увеличаване на
публичните средства за устойчиво земеделие, опазващо околната среда и
гарантиращо хранителна независимост.
 Подкрепа за българските фермери, произвеждащи качествени и чисти храни чрез
увеличаване на допълнителни стимули за развитието на този сектор, както и широка
кампания за реализиране на продукцията. Активно представяне на родната
продукция и традиционните земеделски марки и продукти на територията на ЕС.
 Общоевропейска политика за ограничаване създаването на генно модифицирани
организми (ГМО) и преустановяване на тяхното разпространение в природата,
ползване в земеделието и за храна. Подробно етикетиране с лесноразбираема
информация за потребителите и отделяне на продуктите съдържащи ГМО (вкл.
продукти от животни, хранени с ГМО) на отделни щандове.
Транспорт
 По-голяма публичност и разширяване възможностите на участието на гражданите на
ЕС при подготовката и избора на проектите в областта на транспорта.
 Намаляване на петролната зависимост на страните от Европейския съюз и
икономиката на Общността като цяло. Целенасочено развитие на градския и
междуградски транспорт с цел създаване на достъпна алтернатива на индивидуалния
автомобилен транспорт, както и развитието на справедлива и устойчива транспортна
система на базата на принципа „потребителят/замърсителят – плаща”. Насърчаване
интермодалната конкуренция и интермодалната свързаност (комбинирани товарни
превози).
 Създаване на общоевропейско релсово пространство чрез въвеждане на общи
правила за операторите на релсов транспорт, премахване на националните
ограничения, уеднаквяване на стандартите и системите, подобряване качеството на
инфраструктурата (включително изграждане на интермодални центрове/терминали),
и удобството на пътническите и товарни услуги, интегрирано билетоиздаване,
синхронизирани разписания с градския транспорт и др.
 Преформулиране ролята на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния
фонд, програмата „Свързаност за Европа“ за постигане на устойчива интегрирана
транспортна система на ЕС и съседните страни с приоритет развитие на
железопътен, интермодалeн и обществен транспорт, при строго спазване на
изискванията за опазване на околната среда.
 Включване финансирането на дейностите за ремонт и повторна употреба на
подвижния състав в обществения транспорт (автобуси, влакове, трамваи и др.) в
европейските програми, което ще редуцира замърсяването, ще спести значителни
финансови средства, които могат да се пренасочат към реализирането на други
политики, ще спомогне за пестенето на ресурси и ще създаде допълнителни зелени
работни места.
 Развитие на европейската велосипедна мрежа и включването на велосипедния
транспорт на приоритетно място в градската инфраструктура поради множеството
плюсове от неговото развитие.
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Управление на отпадъците
 Въвеждане на европейско ниво на подхода „Нулеви отпадъци“ чрез разумно
проектиране и управление на продукти и процеси. Подходът изключва изпускането
на емисии във въздуха, водата и в почвата, които са опасни за здравето на хората,
животните и растенията и съхранява и възстановява всички суровини, вместо да ги
гори или заравя в сметища. Саниране на старите сметища и депа, тровещи за векове
водите, почвите и въздуха, и забрана за изгарянето на отпадъци или отпадъчно
гориво.
 Реално, а не проформа, транспониране на Рамковата директива за управление на
отпадъците в българското законодателство.
 Категорично спазване и контрол на йерархията за управлението на отпадъците,
заложена в Рамковата директива, при планиране на действия и разпределение на
средства. Стриктно спазване на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на
отпадъците.
 Изработване, съвместно с обществени организации, и приемане на задължителен
европейски регламент за отстояния на опасни производства, сметища и депа от
жилищни сгради.
2. ПРЕМИНАВАНЕ

КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНО ПРОИЗВОДСТВО И
АДАПТИРАНЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА, ГАРАНТИРАНО
НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ.

ТРАНСПОРТ, С ЦЕЛ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И

Подкрепа за по-силни и обвързващи ангажименти от страна на Европейския съюз в
следващите преговори за климата (2014 – 2015 г.) и приемане на амбициозни цели за
намаляване на емисиите. Създаване на активни политики на ниво ЕС, целящи постигане на
глобално споразумение с правно обвързващи цели за климатичните промени. Насърчаване
на по-амбициозни и обвързващи национални ангажименти в страните-членки в посока
постигане на целите за 2050 г. на ЕС, а именно намаляване на емисиите от парникови газове
с 80-95% от нивата от 1990 г.
Насърчаване адаптацията на земеделието, като адекватна реакция на климатичните промени,
чрез обмяна на генофонд между отделни държави и селекция на български устойчиви
култури. Създаване на кризисен фонд за застрашените от опустиняване и засушаване площи.
3. ГАРАНТИРАНЕ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРАВА В ГРАНИЦИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА МЕДИЕН
ПЛУРАЛИЗЪМ И СВОБОДА НА СЛОВОТО. ОБЩОПРИЛОЖИМИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРНИ
ПРАВИЛА

Европа трябваше да бъде изградена върху основата на справедливостта, но за все повече
хора социалните трудности се превърнаха в реалност. ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме политики,
които ще се справят с нарастващите нива на несправедливост, неравенство и бедност и сме
категорични, че не трябва да има граждани второ качество в ЕС.
Широката безработица, особено младежката, и бедността сред възрастните хора, са ключови
елементи на несправедливост и следва да бъдат основен обект на общи европейски
политики, както и такива на национално ниво.
Европейският парламент трябва да има по-голям контрол върху при следене на
изпълнението на условията по програмите за реформи, наложени на страни-членки, което в
момента се изпълнява от Европейската комисия, Европейската централна банка и
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Международния валутен фонд – т.нар. "тройка" кредитори, особено при адаптацията на
налаганите мерки спрямо специфичните особености на всяка от засегнатите страни.
ЗЕЛЕНИТЕ ще работим за възстановяване на европейската демокрация, отслабена от масов
корпоративен лобизъм, вкл. чрез прекомернен натиск на националните правителства,
прикрит като „защита на националните интереси“.
Затова ЗЕЛЕНИТЕ ще положим усилия за:
 Въвеждане на преки избори за ключовите постове в ЕС (Председател на ЕС и
Председател на Комисията) и засилване на правомощията и контролните функции на
избираните органи.
 Премахване на всички форми на дискриминация и нетолерантност – чрез ясни
правила и прозрачност в тази сфера.
 Гарантиране на свободата на словото и премахване на монополите в областта на
медиите, развитие на обществените медии.
 Разработване и прилагане на Общоевропейско законодателство за медиен плурализъм
и свобода на словото.
 Неприкосновеност на личния живот и защита от злоупотреба с лични данни.
 Продължаване на разширяването и демократизацията на Европейския съюз без
понижаване на европейските стандарти.
 Европейски съюз, който отстоява ценностите на мира, демокрацията, човешките
права и устойчивото развитие навсякъде по света.
 Прекратяване на всички преговори за глобални търговски, икономически и
финансови споразумения на ниво ЕС (ТАФТА, Споразумението за
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции със САШ и др.) и
започване на общоевропейски дебат за ролята и границите на глобалното
сътрудничество.
 Разширяване обхвата при пътуване с Европейска здравна карта, за да се осигури
приемственост в медицинското обслужване.
 Прилагане на изконното човешко право на информиран избор на лекаства и свободен
избор на медицинска практика във всички страни-членки на ЕС.
4. СПИРАНЕ ДЕГРАДАЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАГУБАТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КАКТО
И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА И НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА

ЕС
Съхраняване и възстановяване на дивата природа и биологичното разнообразие в Европа.
Спиране на обезлесяването и съвместни действия за опазване и устойчиво ползване и
управление на горите в Европа.
Предотвратяване на замърсяването на въздуха, почвите и водите и ефективно налагане на
тежки санкции за замърсителите с въвеждане на нови и доразвиване на съществуващите, поефективни директиви, базиращи се на принципа „замърсителят плаща“.
ЗЕЛЕНИТЕ в Европарламента ще работим за:
 Натиск за приемане на нови, по-строги мерки за предотвратяване на загубата на
биоразнообразие в Европейския съюз.
 Засилване ролята на опазването на природата в рамките на Дунавската стратегия и
финансовите механизми за басейна на р. Дунав.
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 Подпомагане на водния транспорт по река Дунав чрез стимулиране използването на
плиткогазещи плавателни средства, закупуване на техника, за разчистване на плитки
участъци в периодите на маловодие и други мерки, които не застрашават природните
екосистеми, като вдълбочаването и бетонирането на участъци от реката.
 Създаване и приемане на Конвенция за устойчиво развитие на Черноморския басейн.
 Контрол върху действията на Европейската комисия за гарантиране на опазването на
защитените зони от Натура 2000 в България, като се обърне внимание на знакови
територии като Странджа, Иракли, Камчия и камчийски пясъци, Карадере, Калиакра,
Шабла, Перелик, Сютка, Рила, Пирин. Контрол върху забавените от Европейската
комисия наказателни процедури или неефективното им водене.
 Наблюдение на процеса на обявяване на заповедите защитените зони от Директивата
за природните местообитания и налагането на ефективен режим за тяхното опазване.
 Наблюдение на процесите на създаване на планове на управление на защитените зони
от НАТУРА 2000 и ефективно прилагане на оценките за съвместимост.
 Въвеждане на забрана на вивисекцията (опитите върху живи животни, водещи до
тяхната смърт) на територията на ЕС.
5. ДОСТЪПНО, ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС, КАТО
СЕ ОТЧИТА ИНТЕРЕСЪТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И СЕ ГАРАНТИРА ОПАЗВАНЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Законосъобразно, прозрачно и ефективно ползване на фондовете на ЕС с активен обществен
контрол.
ЗЕЛЕНИТЕ в Европарламента ще се фокусираме върху:
 Пренасочване на Европейското финансиране за създаване на нови „зелени” работни
места, основани на развитие на чисти технологии, нискоемисионен транспорт,
устойчиви форми на опазващ природата туризъм, устойчиво, многофункционално и
опазващо биологичното разнообразие горско стопанство, биологично земеделие.
 Подпомагане на малкия и среден бизнес и ориентираните към бъдещето технологии
чрез осигуряване на достъп до нисколихвени кредити и други финансови
преференции за неувреждащи природата икономически дейности.
 Иницииране на цялостен преглед на ролята на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в съвременните
условия на продължаваща криза и пренасочване на дейността им в подкрепа на
устойчиво развитие на ЕС.
6. ВЪНШНА ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ
Живеем в динамичен свят на международни катаклизми и предизвикателства. Европейският
съюз не може да остане извън глобалните проблеми. Нещо повече – със своите над 490
милиона жители и със знанията, опита и постиженията си – ЕС трябва да предлага
решенията, да води към запазване на ценностите и да отваря хоризонти за нови решения.
Затова ЗЕЛЕНИТЕ ще работим и по следните външнополитически проблеми:
Насърчаване спазването на демократичните принципи, човешките права и върховенството на
закона в Турция и страните от Западните Балкани, Молдова и Украйна, съпроводено с
провеждането на реформи съгласно основополагащите ценности на ЕС и критериите за
членство.
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Подкрепа за демократичните движения в Русия и предлагане на решения по конкретни
проблеми: спазване на човешките права, свобода и плурализъм на медиите и на гражданския
сектор, климатичните промени, запазване на Арктика и др.
Реформиране политиката по отношение на бежанците и имиграцията. Промяна на т.нар.
„Дъблинска система“, която вменява пълна отговорност за имигрантите на първата страна, в
която са преминали външната граница на ЕС.
Разработване на общоевропейски механизми за легален достъп на имигранти до неговия
трудов пазар.
Прилагане на „глобалния подход“, разработен от ООН, който наред с други мерки,
предвижда обвързване на имиграционната политика на ЕС с външната политика и
политиките за развитие, с фокус върху подпомагането на страните-източници на емиграция
към ЕС да се справят по-успешно с проблемите на бедността и демократизацията,
подтикващи техните граждани към емиграция.
ЗЕЛЕНИТЕ и сега упражняваме натиск и парламентарен контрол с помощта на зелени
депутати, избрани от други европейски страни, чрез петициите, становищата и
парламентарните си въпроси до Европейския парламент и Европейската комисия.
Със свои евродепутати ще бъдем многократно по-резултатни в действията си, както за
изпълнението на петте „горещи” теми, залегнали в тази програма, така и за
реализирането на други европейски политически цели, предложени от българските
граждани.
Ще бъдем силно критични както към Европейската комисия, така и към българските
институции, когато нарушават европейските директиви, имитират изпълнение и
възпрепятстват европейското развитие на страната.
Зелените български евродепутати ще внасят и подкрепят в Европейския парламент и
Европейската комисия всяка петиция, въпрос, становище и законодателна инициатива, които
са в съгласие с принципите на зелената политика.
Да превърнем Европа в място, в което българите, заедно с всички останали граждани на
Европейския съюз, ще се чувстваме уверени да развиваме държавите си в съответствие с
принципите на устойчивото развитие, реалната демокрация и обществената справедливост!
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