A Zöld 10 (Green 10) az Európai Unió tíz legnagyobb
környezetvédelmi szervezetét és hálózatát tömörítő koalíció.

egy olyan Európai Unió létrehozását, amely a környezet dereguláció helyett a jobb kormányzást!
védelmét és az éghajlatváltozással kapcsolatos
Az Európai Unió működésében
példaértékű, hogy közös, valamennyi
intézkedéseket elsődleges célokként kezeli.
tagországban betartandó jogszabályok
A
világnak
10-15
éve
van
az
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére,
a biológiai sokféleség csökkenésének
visszafordítására, továbbá a gazdasági
tevékenységekkel járó környezeti és
társadalmi károk kiküszöbölésére. Az
átalakulás évtizedének eljövendő évei
összpontosítást és vezetést igényelnek.
A Parlament által felhatalmazott új
európai bizottsági elnök felelősségi és
feladatkörébe kell, hogy tartozzon az
ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljainak
megvalósítása, amely átfogó kerete
lehet a 2030-ig tartó uniós fejlesztési
időszaknak. Az elnök működjön együtt
az éghajlat-politikáért és a természeti
erőforrásokért
felelős
alelnökökkel,
hogy közösen tehessenek eleget a
Fenntartható Fejlődési Célokban és
a Párizsi Klímaegyezményben foglalt
kötelezettségeknek.

egy olyan Európai Unió létrejöttét, amely támogatja
a jogállamiságot és megerősíti a civil társadalmat.
Történelmi távlatban az Európai Unió egyik
legjelentősebb vívmánya a demokrácia
és a jogállamiság békés elterjesztése
volt a kontinens túlnyomó részén. A
társadalmi szervezetek a szabad sajtóval
és a független igazságszolgáltatással
karöltve
létfontosságú
szerepet
játszanak a kormányzati intézkedések
ellenőrzésében és a mindenkori hatalom
elszámoltathatóságának biztosításában.
Biztosítani kell a társadalmi szervezetek
részvételét az európai döntéshozatalban.
Az
új
Európai
Bizottságnak
és
Parlamentnek támogatniuk kell az uniós
állampolgárokat és a civil szervezeteket,
továbbá jogi és költségvetési eszközökkel
kell kikényszeríteniük, hogy valamennyi
uniós kormány tartsa tiszteletben a
jogállamiság értékeit.

szabályozzák – egyebek mellett – a
környezetvédelem, a közegészségügy,
a
munkavállalói
jogok
és
a
fogyasztóvédelem területeit – azokat
a témákat, amelyek túlmutatnak
egy-egy tagország határain. Ezek
a keretjogszabályok referenciaként
szolgálnak a világ többi része számára.
Az uniós vezetők következő generációja
vessen
véget
a
deregulációs
folyamatoknak, és összpontosítson a
közérdeket szolgáló szabályozásokra!
Az uniós szabályoknak a rendelkezésre
álló
legkorszerűbb
tudományos
eredményeken, az érdekeltekkel való
valós konzultáción és a szükséges,
időben
történő
reguláción
kell
alapulniuk, majd gondoskodni kell
azok maradéktalan végrehajtásáról és
betartatásáról.

egy elszámoltatható és példaértékű Európai
Bizottság felállítását.
Európa új vezetőjének készen kell állnia,
és képesnek is kell lennie arra, hogy
a közösségi szabályozás betartatása
érdekében szembe menjen különböző
speciális lobbiérdekekkel és adott
esetben a nemzeti kormányokkal. Az
új Bizottságnak a politikai hatásokkal
szemben biztosítania kell az uniós
szabályok érvényesítését, és ismét
egy független és hatékony kontrollt
kell ellátnia annak érdekében, hogy a
nemzeti szakpolitikák megfeleljenek
az
uniós
jogszabályoknak.
Az
„Európa-projekt” legitimitásának és
hitelességének biztosítása, és a polgárok
bizalmának visszaszerzése érdekében
maguk az uniós intézmények, és
különösen az uniós biztosok kötelesek
tiszteletben tartani a legmagasabb
szintű átláthatóságot, integritást és a
nyilvános elszámoltathatóságot.

1.

Globális vezető szerep az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben.

Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Klímaegyezmény értelmében az Európai
Unió egyetértett abban, hogy a globális hőmérséklet változását +1,5 °C
alatt kell tartani. Ennek érdekében jelentősen szigorítani szükséges az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a megújuló energiákra valamint
energia-megtakarításra vonatkozó 2030-ig szóló célkitűzéseket. AZ EU-nak az
évszázad közepéig biztosítania kell gazdaságának teljes karbonmentesítését.
Ez azt jelenti, hogy a tagországok beszüntetik a fosszilis energiahordozók: a
szén, a kőolaj és a földgáz használatát, valamint távol tartják magukat a káros
alternatíváktól is, így a nem fenntartható bioenergiától, az atomenergiától és a
széndioxid-mentesítés művi módszereitől (bolygómérnökség). Ezzel egy időben
ki kell vonni a közösségi forrásokat a szénszennyezéssel járó beruházásokból,
és azokat teljes egészében a fenntartható gazdaság felépítésére kell fordítani.

2.

Egészséges
ökoszisztémák.

Az EU kötelezettséget vállalt amellett, hogy 2020-ig megállítja a biológiai
sokféleség csökkenését, a túlhalászást és az erdőirtást. Bár kismértékű
előrelépések történtek e téren, a növény- és állatfajok továbbra is riasztó
ütemben tűnnek el, elsősorban az iparszerű mezőgazdálkodás és az
infrastruktúra fejlesztése, valamint az éghajlatváltozás miatt. Az EU-nak
szigorítania kell a természet- és tengervédelemre, valamint az inváziós
idegenhonos fajokra vonatkozó jogszabályai érvényesítését, és a Víz
Keretirányelv felülvizsgálata helyett annak megvalósításával kell foglakoznia.
Az Unió közös költségvetéséből elegendő forrást kell biztosítani a természeti
sokféleség védelmére, valamint a halászati hasznosításról a tengervédelmi
szemléletmódra való áttérésre. Radikálisan meg kell reformálni az Unió Közös
Agrárpolitikáját, vissza kell fordítani a globális erdőirtást, és támogatni kell a
természetes rendszerek helyreállítását.

3.

Tiszta levegőt
mindenkinek.

Az új Bizottságnak és az Európai Parlamentnek haladéktalanul foglalkoznia
kell az európai emberek egészségét fenyegető első számú környezeti ártalom
kezelésével. A légszennyezés évente több mint 400.000 ember haláláért felelős
csupán az EU-ban. A szennyezett levegő súlyosbítja a krónikus betegségeket
és hatalmas egészségügyi, környezeti és gazdasági kárt jelent. A frissen felálló
Európai Bizottságnak és az Európai Parlament képviselőinek biztosítaniuk kell
az EU levegőminőségre vonatkozó jogszabályainak teljes körű érvényesítését,
el kell hárítaniuk a szabályok gyengítésére vonatkozó tagországi törekvéseket.
Új előírásokat kell bevezetni a közlekedés, az energia, a fűtés, az ipari és a
mezőgazdasági ágazatok fő szennyező forrásainak kezelésére, és frissíteni kell az
EU levegőminőségi szabványait annak érdekében, hogy azok összehangolhatók
legyenek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szabályaival.

4.

Világelső a tiszta
közlekedésben.

A Dieselgate-botrány felhívta a figyelmet arra, hogy az EU eddigi
erőfeszítései elégtelenek voltak a személy- és a tehergépkocsik
károsanyag-kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban. A kialakult
helyzet ugyanakkor egyedülálló lehetőséget is nyújt a valóban tiszta
mobilitás felé történő átmenet felgyorsítására. A következő Európai
Parlamentnek szabályoznia kell a szennyező anyagok, a zaj és a széndioxid
kibocsátását, és stratégiát kell alkotnia annak érdekében, hogy Európa
világelsővé váljon a tiszta, megújuló energiaforrással működő, nulla
kibocsátású és közösségi alapú közlekedésben.

5.

A globális és az európai környezetvédelmi
kihívásokra reagáló EU-költségvetés.

A jelenlegi európai uniós költségvetés nagymértékben szembe megy a
fenntarthatósággal, éghajlatváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos
uniós és nemzetközi célkitűzésekkel. A Bizottság nemrégiben közzétett,
a következő uniós költségvetésre vonatkozó javaslata sem ad garanciát
arra, hogy az éghajlatváltozás és a környezetvédelem a 2020 utáni időszak
kulcsfontosságú prioritásaivá válhasson. Az EU következő költségvetésének
összhangban kell lennie az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleséggel és a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásokkal,
amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy valamennyi költségvetési
eszköz 50%-ából az éghajlatváltozással és a természetvédelemmel
összefüggő kiadásokat kell finanszírozni, miközben a fosszilis tüzelőanyagok
használatát valamennyi programból ki kell zárni. Ezen felül a LIFE program
finanszírozásának a teljes EU-költségvetés legalább 1%-át kell kitennie.

6.

Európa jövőjének
detoxikálása.

Sok forgalomban lévő termék tartalmaz vegyszereket, például
műanyagot, égéskésleltetőket vagy nano-részecskéket. Ezek az anyagok
veszélyeztetik a vadon élő állatokat, a környezetet és a közegészséget növelik a súlyos betegségek, például a rák, a meddőséggel összefüggő
problémák és az idegrendszeri betegségek kockázatát, emellett jelentős
költségekkel járnak. Az EU-nak csökkentenie kell az állampolgárok
veszélyes vegyi anyagoknak való kiszolgáltatottságát, miközben
szorgalmaznia kell a biztonságosabb alternatívák alkalmazását. Meg
kell kímélnie a környezetet és az emberek egészségét a növényvédő
szerektől, a hormonháztartást megzavaró anyagoktól, valamint az ólom,
a higany és egyéb toxikus anyagok okozta mérgezésektől.

7.

Tiszta, körforgásos gazdálkodás: kevesebb erőforrás
felhasználása, illetve a vegyi anyagokra, a termékekre és a
hulladékokra vonatkozó jogszabályok harmonizálása.

Európa „eldobható” kultúrája súlyosbítja a társadalmi egyenlőtlenséget, veszélyezteti
a közegészséget és világszerte kimeríti az erőforrásokat. A vegyi anyagokról, a
termékekről és a hulladékokról szóló jogszabályok nem megfelelő összehangolása
akadályozza az anyagciklusok mérgező vegyi anyagoktól való védelmét. Az EUnak következetes politikára van szüksége a hulladék mennyiségének csökkentése,
valamint a tartós és javítható, mérgező anyagoktól mente alapanyagok és termékek
használatának előmozdítása érdekében. A veszélyes anyagok nem kerülhetnek az
újrahasznosított termékekbe. Ez az átmenet költségcsökkentést, új munkahelyeket,
egészségesebb embereket és biztonságosabb környezetet eredményez.

8.

Egy átláthatóbb, demokratikusabb és
elszámoltathatóbb Európa.

Az EU-nak mindenki számára biztosítania kell a
információhoz, a részvételhez és igazságszolgáltatáshoz való
jogot. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javításával
véget kell vetnie az Aarhusi Egyezmény folyamatos
megsértésének. Az EU-nak nagyobb átláthatóságot kell
biztosítania a döntéshozatali és lobbi-tevékenységekbe,
és szigorítania kell az ún. „forgóajtó jelenséggel” szembeni
hatékony fellépést. Ez erősítené az EU legitimitását,
biztosítaná az érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonását,
megakadályozná a döntéshozatali folyamatok egyes
vállalatok irányába történő elfogultságát, és kiküszöbölné
az összeférhetetlenséget.

9.

Kereskedelmi megállapodások,
amelyek az embereknek, és nem a
nagyvállalatoknak kedveznek.

Az EU jövőbeni kereskedelmi kapcsolataiban kivétel
nélkül előnyben kell részesíteni a közösség érdekét,
szemben a kereskedelmi volumen maximalizálásával és a
multinacionális vállalatok költségeinek minimalizálásával.
A külföldi befektetőkre vonatkozó különleges kereskedelmi
választottbírósági eljárásokat ki kell zárni az összes jelenlegi
és jövőbeli kereskedelmi ügyletből. Valamennyi európai
szabadkereskedelmi
megállapodásban
szerepeltetni
kell a fenntartható fejlődésre vonatkozó, jogilag kötelező
érvényű és betartatható fejezeteket, valamint a Párizsi
klímaegyezménytől való visszalépés tilalmáról, és a „ne
árts” elvéről szóló záradékokat.

10.

Fenntartható Európa, amely
figyelembe veszi a bolygó határait.

Az Európai Uniónak a következő évtizedben egy
igen ambiciózus 8. környezetvédelmi cselekvési
programot kell megvalósítania annak érdekében, hogy
érvényesíteni tudja az ENSZ fenntartható fejlődés
2030-ig program környezetvédelmi szempontjait,
valamint azért is, hogy Európát az ökológiai
lehetőségein belül tartsa. A jelenlegi GDP-központú
gazdasági megközelítés az erőforrások kimerüléséhez
és a fajok kipusztulásához vezetett, és egyúttal növelte
az egyenlőtlenséget, az adósságot és a létminimum
alatt élők számát. Európának sürgősen olyan új
gazdaságpolitikára van szüksége, amely valamennyi
lakója számára jólétet teremt – az élet alapját jelentő
ökoszisztémák határain belül. Meg kell akadályozni,
hogy a környezetszennyezés anyagi terheit a jövő
nemzedékei viseljék.
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