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A ZÖLDEK/ESS
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nemzeteket és a hátrányos helyzetű kisebbségeket képviselő pártok tagjaiból áll.
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és 5 régióból. Létszámát tekintve ez az ötödik legjelentősebb képviselőcsoport az
Európai Parlamentben.
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Part 1 - Ecological transition

Megújuló energia
és éghajlatváltozás

Environment

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport volt a hajtóereje a „Tiszta energia
minden európainak” elnevezésű intézkedéscsomag elfogadásának, amely keretében
meghatározásra került, hogy az EU és a tagállamok miként fogják a Párizsi Megállapodást
átültetni a gyakorlatba. A mi erőfeszítéseinknek köszönhető, hogy az Európai Parlament
álláspontja sokkal szélesebb körű és sokkal ambiciózusabb, mint a nemzeti parlamenteké.
Az Európai Parlamenten belül a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
támogatja legerőteljesebben a megújuló energiaforrásokból előállított energiát és az
energiahatékonyságot. A Zöldek sikereként könyvelhető el, hogy az EU elkötelezte magát
amellett, hogy 2030-ra az összes energia egyharmada megújuló forrásokból fog származni.
A nagy energiavállalatok ellenkezésével szemben sikerült elérnünk, hogy törvénybe
foglalják a polgárok azon jogát, miszerint felhasználhatják az általuk megújuló forrásból
előállított energiát. Ezenkívül elértük a közlekedésben bioüzemanyagként használt
pálmaolajnak a piacról történő fokozatos kivezetését, és tovább folytatjuk küzdelmünket az
erdőirtás ellen. Ezenfelül bevezettük az uniós jogba az épületek felújításáról szóló nemzeti
stratégiákat és a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírást, amelynek 2050re minden épületnek meg kell felelnie.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak köszönhetően a fogyasztóknak
hamarosan rendelkezésére fog állni a hűtőkön, TV-ken, mosógépeken és egyéb eszközökön
feltüntetendő egyszerűsített, az energiafogyasztást A-tól G-ig jelző címke, amely
megkönnyíti számukra a megalapozott döntést.
A klímakatasztrófa elkerülése érdekében elengedhetetlen a közlekedési ágazatból származó
kibocsátások
drasztikus
csökkentése.
A
Zöldek/Európai
Szabad
Szövetség
képviselőcsoport ezért az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó
előírásokról szóló rendelet jelentős megerősítésén dolgozik, aminek eredményeképpen
most először az egész EU-ban jelentős mértékben csökkenni fog a teherautókból és a
nehézgépjárművekből származó CO2-kibocsátás.

•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).

Az éghajlatváltozás a nőkre világszerte kedvezőtlenebb hatással van, ezért a Zöldek/
Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport elérte, hogy az Európai Parlament határozott
álláspontot képviseljen az éghajlatváltozás nemekre gyakorolt hatásainak elismeréséről.
Nekünk köszönhető, hogy a Parlament elfogadta az „éghajlati igazságosság” fogalmának
egy olyan meghatározását, amely valóban hangsúlyozza az éghajlatválság által az emberi
jogokra és a fejlődésre jelentett veszélyt, és azt, hogy az éghajlatváltozás miatt bizonyos
országokra nehezedő közvetlen és hatalmas teherben minden tagállamnak osztoznia kell.
Biztosítanunk kell azt is, hogy a Parlament elismerje az éghajlatváltozásnak a migráció és a
lakóhelyelhagyás előidézésében betöltött szerepét.
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1. rész - Ökológiai Átmenet

Renewable
energy
and climate
change
• Greens have been the driving force in the adoption of “clean energy for all” legislation
defining how the EU and MS will put the Paris Climate Agreement into practice (Energy
governance regulation by Rapporteurs: Turmes /Rivasi), enabling the EP position to be
much more ambitious than that of governments.
• Greens have been the most relentless promoters of renewable energy and energy
efficiency, and have succeeded to enshrine in law the right to citizen’s selfconsumption of renewables, the phasing out of palm oil as a biofuel in transport, the
introduction of national building renovation strategies and Nearly Zero Energy Buildings
(NZEBs) as standard for all buildings by 2050.
• Thanks to the Greens, European consumers will soon have a simplified A to G scale
label for energy performance displayed on refrigerators, TVs, washing machines and
other devices. (Rapporteur Rivasi).
• Greens ensured that the Parliament adopted a strong position recognising that climate
change is not gender neutral. The Parliament has now adopted a definition of climate
justice as linking human rights and development, safeguarding the rights of the most
vulnerable and ensuring equitable sharing of burdens and benefits of climate change and
its impacts. The report also recognizes that climate change is a driver for displacement
and migration

XX

Környezet
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak vezető szerepe volt a
hulladékgazdálkodásra és a körforgásos gazdaságra vonatkozó új szabályok
elfogadásában. Elértük a hulladékkeletkezés hatékonyabb megelőzését, a
biohulladék szelektív gyűjtésének bevezetését, az újrahasznosítás fokozását és a
hulladéklerakók számának csökkentését. Képviselőcsoportunknak köszönhetően
csökkeni fog a termékekben és a hulladékokban jelen lévő mérgező anyagok
mennyisége, aminek eredményeképpen biztonságossá válik a hulladék gyűjtése és
ártalmatlanítása.
A „Dieselgate” botrányt kirobbantó, sokkoló leleplezések és az ezeket követő
közfelháborodás nyomán a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
javaslatára
az
Európai
Parlament
a
gépjárműiparban
alkalmazott
állított
fel.
A
kibocsátásméréssel
foglalkozó
vizsgálóbizottságot
vizsgálóbizottság feltárta a kibocsátásokkal kapcsolatos gépjárműipari csalások
valódi mértékét, a levegőminőségre gyakorolt romboló hatást, valamint azt, hogy a
tagállamok és a Bizottság nem juttatta érvényre a meglévő jogszabályokat.
Erőfeszítéseinknek köszönhetően olyan új szabályok meghatározására került sor,
amely felhatalmazza a Bizottságot a nemzeti hatóságok fokozott piacfelügyeletet
lehetővé tevő nyomon követésére, az egész EU-ra kiterjedő visszahívási eljárások
szervezésére és a csalárd magatartást követő gyártók szankcionálására.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport érte el, hogy a tervezett
elavulás elleni küzdelem politikai napirendre került; ezenkívül a termékek
élettartamának a fogyasztók, a vállalkozások, az alkalmazottak és a környezet
javára történő meghosszabbítására irányuló kezdeményezésekről szóló
javaslatokat is előterjesztettünk.
A műanyag felhalmozódott a folyóinkban és a tengereinkben, beszennyezi a
földterületeinket, pusztító és mérgező hatást kifejtve az állatok és az emberek
egészségére. A Zöldek//Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport ezért élen jár a
műanyag szennyezés elleni küzdelemben. Mi voltunk a hajtóereje a
műanyaghulladék csökkentésére és az egyszer használatos műanyagtermékek
egész sorának, köztük a műanyag szívószálak és evőeszközök betiltására irányuló
európai parlamenti kezdeményezésnek. Kezdeményezésünket követően a
Parlament kérte az oxidatív úton lebomló műanyagok betiltását, mivel azokat
gyakran biológiai úton lebomló anyagként hozzák forgalomba, de azok valójában
kisebb részekre bomlanak és mikroműanyaggá válnak.
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Renewable
energy
and climate
change
• Greens have been the driving force in the adoption of “clean energy for all” legislation
defining how the EU and MS will put the Paris Climate Agreement into practice (Energy
governance regulation by Rapporteurs: Turmes /Rivasi), enabling the EP position to be
much more ambitious than that of governments.
• Greens have been the most relentless promoters of renewable energy and energy
efficiency, and have succeeded to enshrine in law the right to citizen’s selfconsumption of renewables, the phasing out of palm oil as a biofuel in transport, the
introduction of national building renovation strategies and Nearly Zero Energy Buildings
(NZEBs) as standard for all buildings by 2050.
• Thanks to the Greens, European consumers will soon have a simplified A to G scale
label for energy performance displayed on refrigerators, TVs, washing machines and
other devices. (Rapporteur Rivasi).
• Greens ensured that the Parliament adopted a strong position recognising that climate
change is not gender neutral. The Parliament has now adopted a definition of climate
justice as linking human rights and development, safeguarding the rights of the most
vulnerable and ensuring equitable sharing of burdens and benefits of climate change and
its impacts. The report also recognizes that climate change is a driver for displacement
and migration

Élelmiszerek,
mezőgazdaság és állatjólét
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak vezető szerepe volt a biogazdálkodás és
az ökocímkék megreformálásában, és nemcsak az egyértelműbb címkézés bevezetéséért, hanem az
egészségesebb, élő talajokért, többféle vetőmag használatáért, és az importok alaposabb
ellenőrzéséért is küzdött.
Támogattuk a „Tiltsák be a glifozátot, védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező
növényvédő szerektől!” című európai polgári kezdeményezést. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport létrehozta a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó
különbizottságot, amely kritikusan értékeli, hogy mely termékek forgalmazhatók az uniós piacon.
Miután kiderült, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által hozott határozatok alapját az
iparág által finanszírozott tanulmányok képezték, bíróság elé vittük az ügyet, mivel a Hatóság nem
biztosított átlátható és nyilvános hozzáférést azokhoz a tudományos tanulmányokhoz, amelyekre a
glifozát újraengedélyezésére irányuló javaslatukat alapozták.
Tiltakozásunk eredményeképpen a glifozát újraengedélyezése 15 év helyett csak 5 évig érvényes. Ez
az első, hatalmas lépés e mérgező gyomirtó szer használatának megszüntetése felé.
Tekintettel arra, hogy a méheknek és az általuk végzett beporzásnak rendkívül fontos szerepe van az
élelmiszer-ellátásunk és a tágabb értelmében vett ökoszisztéma szempontjából, valamint arra, hogy
a méhpopuláció gyors ütemben csökken, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
vezető szerepet vállalt a méhek megvédéséért és megmentéséért folytatott küzdelemben.
Méhészekkel és környezetvédő csoportokkal együttműködve elértük a méheket elpusztító
növényvédő szerek (neonikotinoidok) majdnem teljes körű betiltását.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport aktívan küzdött az endokrin károsító anyagok
szabályozására vonatkozó megfelelő kritériumok kidolgozásáért; ezek az anyagok rákot, születési és
egyéb fejlődési rendellenességeket okoznak, és károsítják a hormonháztartást.
Az antimikrobiális rezisztencia jelentette aggasztó fenyegetésre tekintettel a Zöldek/Európai
Szabad Szövetség képviselőcsoport több, mint egy évtizede dolgozik együtt állatorvosokkal,
környezetvédelmi szervezetekkel és az állatjólétért küzdő csoportokkal az antibiotikumoknak főként a
nagyüzemi gazdasági rendszerekben történő túlzott használata ellen. Elértük, hogy a parlamenti
képviselők többsége támogassa az antibiotikumok takarmányokban történő rutinszerű használatának
betiltását, és egyes gyógyszerek állatgyógyászati felhasználásának javítását.
A nemzetközi halállományok, és az élelmiszerellátás tekintetében a halászattól függő, a világ
különböző pontjain élő közösségek jövőjének biztosítása érdekében a Zöldek/Európai Szabad
Szövetség képviselőcsoport elérte, hogy valamennyi uniós hajónak be kelljen tartania az uniós
szabályozásokat, ha a világon valahol máshol halásznak.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport sikerrel vezette az új GMO-k engedélyezése
ellen az Európai Parlamentben folyó küzdelmet. Az általunk gyakorolt nyomásnak engedve a
Bizottság eltekintett a GMO-k két új és potenciálisan veszélyes változatának engedélyezésétől. A
képviselőcsoport azt is elérte, hogy a fókatermékek kitiltásra kerüljenek az uniós piacról.
Teljes mértékben támogattuk az európai polgárok kezdeményezését az állatok szállításáról, és
sürgettük a témával foglalkozó vizsgálóbizottság létrehozását. A bírósághoz fordultunk abban az
ügyben, hogy az Európai Parlament a vizsgálóbiztosság felállításának mérlegelését is megtagadta.

Az iparszerű baromfitenyésztés nemcsak megsérti az állatjólét minden alapelvét, hanem
rendkívüli mértékű egészségügyi kockázatot jelent az európai fogyasztók számára. A
képviselőcsoport ezért ragaszkodott ahhoz, hogy az Európai Parlament dolgozzon ki egy, a
nagyüzemi baromfitenyésztést elítélő állásfoglalást.
XX
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Közlekedés

Part 1 - Ecological transition

Environment

A képviselőink erőfeszítéseinek köszönhetően az elkövetkező néhány évben a Bizottság
további 140 millió EUR-t fog fektetni a regionális határokon átnyúló vasúti
összeköttetésekbe, megkönnyítve ezzel a határ menti közösségek életét.
A képviselőink kezdeményezésére az Európai Parlament elutasította a Bizottság azon
törekvését, miszerint csökkenteni kívánja a közúti közlekedés területén dolgozó
munkavállalók munkakörülményeinek és szociális jogainak szintjét.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport több éven át szorgalmazta a
szükségtelen téli-nyári óraátállítás eltörlését, mivel az számos kellemetlenséget,
többek között alváshiányt okoz, és veszélyezteti a közúti közlekedésbiztonságot. Erre a
felhívásra a Bizottság végül 2018-ban reagált, amikor is egy nyilvános konzultációt
követően javaslatot terjesztett elő a vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezésére és a
téli-nyári óraátállítás megszüntetésére.
A közlekedési ágazatból származó kibocsátások sürgős csökkentésének érdekében
elértük a teherautókra, buszokra és haszongépjárművekre vonatkozó, az EU egészére
kiterjedő úthasználati díj bevezetését, amely a CO2-kibocsátások és az útépítési díjak
tekintetében érvényesíti a „szennyező fizet” elvét.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak sikerült több jogot kiharcolnia
a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok számára, ideértve a kerékpárok
vonatokra történő felvitelének jogát, a kártérítéshez való szélesebb körű jogosultságot a
vonatok késése esetén, és jogaiknak teljes egészében történő gyakorlását akkor is, ha
több vasúti társasággal utaznak.
Az induló innovatív vállalkozások kulcsfontosságú szerepet játszanak a fenntartható,
alacsony kibocsátású mobilitást biztosító jövőbeli megoldások kidolgozása
szempontjából. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport ezért az Európai
Bizottsággal és a Parlamenttel együtt társszervezőként vett részt az „European Prize
for Mobility Start-ups” elnevezésű, a mobilitást elősegítő induló innovatív
vállalkozásokat elismerő európai díj létrehozásában.
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•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).
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ÉS SZOCIÁLIS
GAZDASÁG
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Foglalkoztatási
és szociális
szempontok
Foglalkoztatás/Munkavállalók kiküldetése: A Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport szorgalmazta a tisztességes és magasabb szintű munkaügyi
előírások Unió-szerte történő biztosítását. Elértük, hogy a származási országuktól
eltérő valamely tagállamban szolgáltatást nyújtó munkavállalók nemcsak a
minimálbérben, hanem a helyi szintnek megfelelő bérezésben is részesüljenek.
Munkaerőpiaci átmenet/Zöld munkahelyek: Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak
szolidaritást kell vállalnia a munkahelyüket elveszítő polgárokkal, különösen ott, ahol
egyes régiókat vagy gazdasági ágazatokat a válság különösen súlyosan érintett. A
Zöldek ezért kezdeményezték a munkaerőpiaci átmenetet elősegítő európai alap
(European Fund for Transition) létrehozását, amelynek célja az ágazatok és régiók
támogatása a fenntartható munkahelyek létrehozásában. A munka és a magánélet
közötti egyensúly tekintetében megnyertük a Parlament támogatását a nemek
közötti egyenlőség felé tett jelentős lépéshez. Képviselőink erőfeszítéseinek
köszönhetően a Parlament jelenleg tárgyalásokat folytat a szülői szabadság mindkét
szülőt megillető, át nem ruházható jogáról, a megfelelően fizetett szülői
szabadságról és az ápolási szabadságról.
A munkavállalók egészsége: a munkavállalók karcinogénekkel szembeni védelme
érdekében a képviselőcsoport javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a
dízelüzemanyagot a munkavállalókat veszélyeztető karcinogénként sorolják be, amit
el is ért. Elértük, hogy a munkahelyeken korlátozzák a munkavállalók kitettségét a
dízelmotorok kipufogógázainak, és védjék a munkavállalók egészségét. Ez hozzájárul
legalább 4 millió munkavállaló védelmének javításához, és az elkövetkező 50 évben
akár 100 000 életet menthet meg.

Environment
•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport kezdeményezésére jött létre az
Európai Szolidaritási Testület, amely Unió-szerte lehetőséget nyújt a fiatalok
számára az önkéntes munkában és projektekben való részvételre, miközben
megerősíti az Európán belüli szolidaritást.
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2. rész - Környezetbarát és szociális gazdaság

Renewable
energy
and climate
change

Méltányos adózás
és költségvetési
ellenőrzés
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport ösztönözte az EU-t, hogy
sokkal erőteljesebben lépjen fel a pénzmosás ellen, és vezesse be a pénzügyi
mozgások szigorúbb ellenőrzését a pénzmosási irányelv elfogadásával.

• Greens have been the driving force in the adoption of “clean energy for all” legislation
defining how the EU and MS will put the Paris Climate Agreement into practice (Energy
governance regulation by Rapporteurs: Turmes /Rivasi), enabling the EP position to be
much more ambitious than that of governments.

Jelentős szerepünk volt a LuxLeaks botránnyal és a Panama-iratokkal foglalkozó
parlamenti különbizottságok felállításában. A különbizottságok kivizsgálták a
hatalmas közfelháborodást kiváltó botrányokat, és segítették az adókijátszás és a
pénzmosás elleni küzdelem terén tett előrehaladást.

• Greens have been the most relentless promoters of renewable energy and energy
efficiency, and have succeeded to enshrine in law the right to citizen’s selfconsumption of renewables, the phasing out of palm oil as a biofuel in transport, the
introduction of national building renovation strategies and Nearly Zero Energy Buildings
(NZEBs) as standard for all buildings by 2050.

Azt követően, hogy a képviselőcsoport feltáró jelentést tett közzé arról, hogy az
IKEA különféle adóelkerülési módszerek segítségével miként kerülte el közel 1
milliárd EUR összegű adó megfizetését, a Bizottság mélyreható vizsgálatot indított a
vállalat adórendelkezéseivel kapcsolatban.

• Thanks to the Greens, European consumers will soon have a simplified A to G scale
label for energy performance displayed on refrigerators, TVs, washing machines and
other devices. (Rapporteur Rivasi).
• Greens ensured that the Parliament adopted a strong position recognising that climate
change is not gender neutral. The Parliament has now adopted a definition of climate
justice as linking human rights and development, safeguarding the rights of the most
vulnerable and ensuring equitable sharing of burdens and benefits of climate change and
its impacts. The report also recognizes that climate change is a driver for displacement
and migration

XX

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség volt a képviselőcsoportok között a legaktívabb
a csalás elleni küzdelemben és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Elértük,
hogy az Európai Parlament számos olyan konkrét javaslatot támogasson, amelyek a
közpénzek felhasználása ellenőrzésének megerősítésére és a csalások
felszámolására irányulnak.
Képviselőcsoportunk kulcsfontosságú szerepet játszott az adóelkerülés ellen az
adóztatással kapcsolatos határokon átnyúló együttműködés révén folytatott
küzdelemben. Bevezettük az adótanácsadókra vonatkozó azon kötelezettséget,
amelynek értelmében közzé kell tenniük minden általuk alkalmazott határokon
átnyúló adóoptimalizációs rendszert.
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Part 1 - Ecological transition
2. rész - Környezetbarát és szociális gazdaság

Gazdaság, pénzügy
és beruházás
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak köszönhető, hogy az Európai
Parlament első alkalommal fogadott el környezetbarát és fenntartható államháztartást
támogató állásfoglalást.
Erőfeszítéseink eredményeképpen a nyugdíjalapoknak a befektetési
meghozatalakor már az éghajlati kockázatokat is figyelembe kell venniük.

Environment

döntések

A képviselőcsoport olyan feltételek megállapítását érte el, amelyek biztosítják, hogy az
Európai Stratégiai Beruházási Alap sokkal jobban fog összpontosítani a környezetbarát
infrastruktúrára és az éghajlatváltozással kapcsolatos projektekre.
Megszorító intézkedések elleni küzdelem: A Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport sikeresen szorgalmazta, hogy az Európai Parlament hozzon létre egy,
a Görögországnak nyújtandó pénzügyi segítséggel foglalkozó munkacsoportot,
amelynek feladata, hogy kritikusan megvizsgálja a megszorítási programok által a
válság sújtotta országra gyakorolt, súlyos következményekkel járó hatásokat.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport elérte ezenkívül, hogy a bankok
többé ne alkalmazhassák a kötvényeik visszaélésszerű, azaz az ilyen pénzügyi
termékekhez kapcsolódó kockázatok elfedésével történő értékesítésének gyakorlatát.
Ez jelentős lépés a bankszanálással kapcsolatos olyan nehézségek elkerülése felé, mint
amilyenek Olaszországban és Spanyolországban merültek fel.

Kultúra
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport sikeresen harcolt azért,
hogy az EU az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a Kreatív Európa Program révén
többet fektessen be a kreatív és kulturális ágazatokba.

•

Greens were the leading force for ensuring the adoption of new

•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).

Élen járunk a kisebbségek alapvető és nyelvi jogainak védelmezésében.
Kezdeményezésünknek köszönhetően az EU beillesztett a külpolitikájába egy új
területet, amely a kulturális diplomáciára és a kulturális együttműködésre irányul.
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EURÓPAI
ÉRTÉKEK ÉS
DEMOKRÁCIA

Part 1 - Ecological transition

Uniós értékek
és jogállamiság

Environment

Míg mások hajlamosak szemet hunyni afelett, hogy Magyarországon korrupció és a
hatalommal való visszaélés zajlik, és veszélyben van a jogállamiság, a Zöldek/Európai
Szabad Szövetség az a képviselőcsoport, amely felelős azért, hogy az Európai Parlament
keményen reagált az Orbán Viktor által folytatott autoriter és antidemokratikus politikára.
Erőfeszítéseink eredményeképpen az Európai Parlament – eddig példátlan módon – a
Lisszaboni Szerződés 7. cikkének alkalmazását kérte Magyarország ellen az alapvető jogok
és a jogállamiság megsértése miatt.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport élen jár a jogállamiságért, az
igazságszolgáltatás függetlenségéért és a demokratikus értékekért vívott küzdelemben
az EU-ban. A két oknyomozó újságíró, Daphne Caruana Galicia és Ján Kuciak
meggyilkolását követően a képviselők által végrehajtott vizsgálati kiküldetéseket,
valamint plenáris ülések keretében zajló viták sorozatát kezdeményeztük, hogy
megvizsgáljuk a máltai és szlovákiai korrupciós ügyeket, és az ezekben az országokban
dolgozó újságírók biztonságának helyzetét. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport kezdeményezésére az Európai Parlament úgy döntött, hogy létrehoz
egy, az oknyomozó újságírókat elismerő díjat, amelyet a meggyilkolt máltai újságíró után
„Daphne Caruana Galicia Díj”-nak fognak elnevezni.
A Romániában zajló korrupció és a román igazságszolgáltatás függetlenségét érő
aggasztó támadások elleni tömegdemonstrációk nyomán a Zöldek/Európai Szabad
Szövetség képviselőcsoport plenáris vitát kezdeményezett az ország helyzetéről,
amelynek eredményeképpen állásfoglalás született a romániai jogállamiságról. Az Európai
Parlament egyértelműen állást foglalt a jogállamiság mellett, a korrupció és a rendőri
erőszak ellen, és a független civil társadalmi szervezetek védelmében.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport elérte az oknyomozó újságírás
finanszírozására (500 000 EUR összegű támogatás odaítélésére) irányuló kísérleti projekt
és az oknyomozó újságírók támogatási programjának létrehozását.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport elérte ezenkívül annak előírását,
hogy az uniós alapoknak tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat és az Alapjogi
Chartában elismert alapelveket, továbbá biztosítaniuk kell a civil társadalom, a
környezetvédelmi partnerek és a szociális partnerek részvételét az európai strukturális és
beruházási alapok létrehozásában és megvalósításában.
Napjainkban a nem kormányzati szervezetek fontos részét képezik minden erős
demokráciának. Ezért a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport ellenezte azt
a reformot, amely megkísérelte a pénzügyi támogatás nyújtását csak azokra a nem
kormányzati szervezetekre korlátozni, amelyek az Európai Unió hivatalos politikáit
támogatják. A konzervatív parlamenti képviselők által gyakorolt nyomással szemben
sikeresen megvédtük a nem kormányzati szervezetek érdekeit, és elősegítettük a civil
társadalom sokszínűségét.
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•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).
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• Greens have been the driving force in the adoption of “clean energy for all” legislation
defining how the EU and MS will put the Paris Climate Agreement into practice (Energy
governance regulation by Rapporteurs: Turmes /Rivasi), enabling the EP position to be
much more ambitious than that of governments.
• Greens have been the most relentless promoters of renewable energy and energy
efficiency, and have succeeded to enshrine in law the right to citizen’s selfconsumption of renewables, the phasing out of palm oil as a biofuel in transport, the
introduction of national building renovation strategies and Nearly Zero Energy Buildings
(NZEBs) as standard for all buildings by 2050.
• Thanks to the Greens, European consumers will soon have a simplified A to G scale
label for energy performance displayed on refrigerators, TVs, washing machines and
other devices. (Rapporteur Rivasi).
• Greens ensured that the Parliament adopted a strong position recognising that climate
change is not gender neutral. The Parliament has now adopted a definition of climate
justice as linking human rights and development, safeguarding the rights of the most
vulnerable and ensuring equitable sharing of burdens and benefits of climate change and
its impacts. The report also recognizes that climate change is a driver for displacement
and migration

XX

Őszinte politika
és
őszinte vállalkozások
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport már hosszú ideje harcol az
uniós intézmények integritásának és átláthatóságának növeléséért, és elérte a
Parlament belső szabályainak módosítását. Az általunk közzétett jelentések
egyikének köszönhetően az Európai Parlament szabályait úgy módosították, hogy az
olyan lobbistákat, mint a Monsanto, amely megtagadta a parlamenti bizottságok
előtti megjelenést, ki lehessen tiltani a Parlamentből. A képviselőket arra kérték, hogy
csak a nyilvántartásba vett lobbistákkal találkozzanak. Ezenfelül szeretnénk elérni a
képviselők által végzett külső, fizetett tevékenységekről szóló nyilatkozatokra
vonatkozó szabályok jelentős szigorítását, továbbá az ilyen tevékenységek és a
lehetséges összeférhetetlenségek átláthatóságának növelését.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport meghatározó szerepet kíván
betölteni az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása terén. Ezért mi vagyunk
az egyetlen olyan képviselőcsoport, amely szigorúan szabályozza azt, hogy a
képviselőink miként használhatják fel az általános költségtérítést, amelyben a
képviselők a munkájukhoz kapcsolódó bizonyos költségek fedezése céljából
részesülnek.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport érte el az Európai Bizottság
etikai normáinak javítását is, amelynek értelmében nem nevezhetők ki olyan
biztosok, akiknek esetében rokoni kapcsolatok miatti összeférhetetlenség áll fenn,
továbbá a biztosok 2, a Bizottság elnöke pedig 3 évig nem kezdhet új
lobbitevékenységbe.
Nekünk köszönhető, hogy a Parlament vizsgálatot indított az Európai Bizottság
főtitkárának politikai indíttatásból meggyorsított kinevezése ügyében.
A képviselőcsoport volt a mozgatórugója a visszaélést bejelentő személyeknek az
egész EU-ra kiterjedő védelméről szóló irányelvvel kapcsolatos jelenlegi bizottsági
javaslat létrejöttének is, amely azt tűzte ki céljául, hogy védelmet biztosítson azok
számára, akik akár a köz-, akár a magánszférában fel kívánnak lépni a
munkahelyükön tapasztalt csalások és jogellenes gyakorlatok ellen anélkül, hogy
ellenvádtól kéne tartaniuk.
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• Greens have been the driving force in the adoption of “clean energy for all” legislation
defining how the EU and MS will put the Paris Climate Agreement into practice (Energy
governance regulation by Rapporteurs: Turmes /Rivasi), enabling the EP position to be
much more ambitious than that of governments.
• Greens have been the most relentless promoters of renewable energy and energy
efficiency, and have succeeded to enshrine in law the right to citizen’s selfconsumption of renewables, the phasing out of palm oil as a biofuel in transport, the
introduction of national building renovation strategies and Nearly Zero Energy Buildings
(NZEBs) as standard for all buildings by 2050.
• Thanks to the Greens, European consumers will soon have a simplified A to G scale
label for energy performance displayed on refrigerators, TVs, washing machines and
other devices. (Rapporteur Rivasi).
• Greens ensured that the Parliament adopted a strong position recognising that climate
change is not gender neutral. The Parliament has now adopted a definition of climate
justice as linking human rights and development, safeguarding the rights of the most
vulnerable and ensuring equitable sharing of burdens and benefits of climate change and
its impacts. The report also recognizes that climate change is a driver for displacement
and migration
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A magánélet és a
személyes adatok
védelme
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport volt a hajtóereje annak a
kezdeményezésnek, amely szerint az egyének magánéletük tiszteletben
tartásához való jogát az EU szigorúbb általános adatvédelmi rendeletének
(GDPR) elfogadása révén kell védeni, amely rendelet jobb védelmet biztosít a
polgárok és a fogyasztók online és offline nyomon követése ellen. Japántól
Kaliforniáig a GDPR világszerte modellként szolgál az adatvédelmi törvényekhez.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport hatalmas befolyással volt
az elektronikus kommunikációnk és mobileszközeink tekintetében védelmet
biztosító elektronikus hírközlési adatvédelmi reformmal kapcsolatos európai
parlamenti álláspontra. Sikereink között említhető, hogy a böngészőket és az
okostelefonokat kötelező alapértelmezett adatvédelmi beállításokkal ellátni, és
erős védelmet kell biztosítani az ellen, hogy a hirdetők a weben keresztül
nyomon követhessék a felhasználókat. Ezenfelül elértük a végpontok közötti
kötelező rejtjelezés bevezetését és a kormányzati szervek által a rejtjelezés
megkerülésére alkalmazott „kiskapuk” betiltását.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportnak köszönhető, hogy a
Kanadával kötött utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) kezeléséről szóló
megállapodást annak ratifikálását megelőzően az Európai Bíróság alapos
vizsgálatnak vetette alá. A Bíróság megerősítette azon megállapításunkat,
miszerint az összes utasra kiterjedő tömeges felügyelet illegális, továbbá azt
eredményezi, hogy az egyéb PNR-megállapodások és az uniós irányelv is
vizsgálat alá kerül, és azon valószínűsíthetően nem fognak megfelelni
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Menedék
és
migráció
A dublini rendszer reformja – a Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport élen járt a szolidaritáson és a megosztott felelősségen
alapuló Európai Menekültügyi Rendszer létrehozásának kezdeményezésében.
Mi vezettük a küzdelmet és szereztük meg a támogatást az „első belépés
országa” feltétel eltörlése, és annak egy tartós és automatikus áttelepítési
mechanizmussal történő helyettesítése érdekében.
A képviselőcsoportot a parlamenti képviselők jelentős többsége támogatta
abban, hogy a tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy teljesítsék 160 000
menekült Görögországból az ő területükre történő áthelyezésével
kapcsolatban vállalt kötelezettségeiket.
Egyes uniós tagállamokban a nem kormányzati szervezetek, a polgármesterek
és a civil társadalom azon kezdeményezései, amelyek a legnagyobb veszélyben
segítséget nyújtanának a menekülteknek, a kormányzat által állított
akadályokkal, illetve akár büntetőjogi vádakkal is szembesülnek.
Erőfeszítéseinknek köszönhető, hogy az Európai Parlament egyértelműen állást
foglalt a menekülteknek humanitárius segítséget nyújtók büntetendővé
nyilvánítása ellen. Azért küzdünk, hogy a tevékenységeiket támogassák, és ne
nyilvánítsák büntetendővé.
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A nők jogai
Az európai uniós intézményekben a szexuális zaklatás elleni küzdelemről szóló
európai parlamenti állásfoglalásra irányuló kezdeményezésünk és folyamatos
nyomásgyakorlásunk eredményeképpen az intézmények a szexuális zaklatás elleni
küzdelem és a zaklatással szembeni védelem érdekében „zéró tolerancia” terveket
fogadtak el.
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport a lengyel nők mellé állt a nők
biztonságos abortuszhoz való hozzáférésének jelentős mértékű korlátozása
céljából létrehozott törvény elleni sikeres küzdelemben. A lengyel aktivistákkal a
helyszínen dolgoztunk együtt, majd elvittük őket az Európai Parlamentbe, és
segítettük őket abban, hogy egész Európában felfigyeljen rájuk a média.
Aktívan támogattuk az el salvadori nőket az országukban az abortuszt teljes
mértékben betiltó büntető törvénykönyv módosításáért folytatott küzdelmükben, és
elértük, hogy a természetes vetélésért 30 év börtönre ítélt nőket kiengedjék.

Part 1 - Ecological transition

Environment
•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).
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4. rész

EURÓPA
A VILÁGBAN

Part 1 - Ecological transition

Kereskedelem
és
fejlesztés
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport koalíciót hozott létre az Európai
Parlamentben a szabadkereskedelmi megállapodások esetében alkalmazott, a
beruházó és állam közötti vitarendezést szolgáló mechanizmus ellen. A beruházó és
állam közötti vitarendezésre létrehozott mechanizmusok, amelyek a meghiúsult TTIPegyezmény révén váltak ismertté, magán igazságszolgáltatási fórumok, amelyek
nagyrészt a nagyvállalatokat részesítik előnyben az őket szabályozni kívánó állammal
szemben.
Konfliktusövezetből származó ásványok: a Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoportnak köszönhetően az ásványok kitermelésében és kereskedelmében
részt vevő cégeket Európában most először kötelezik annak ellenőrzésére, hogy a
szállítói láncuk összefüggésbe hozható-e fegyveres konfliktusokkal és az emberi jogok
megsértésével.

Environment
•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;

Elértük, hogy a parlamenti képviselők túlnyomó többsége támogassa az emberi jogokat
megsértő országokba irányuló kiber-felügyeleti technológiai exportok szigorú
ellenőrzésének kérelmezését.

•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.

Eredményeink között kell említeni, hogy a Parlament tárgyalásokat fog folytatni annak
érdekében, hogy az uniós kereskedelmi megállapodásokba kötelező jelleggel foglaljanak
bele munkaügyi és környezetvédelmi előírásokat, ezáltal megnyitva az utat az ENSZ
üzleti érdekekre és emberi jogokra vonatkozó, kötelező erejű jogi eszközének
létrehozása előtt.

•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).
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4. rész - Európa a világban

Külügyek, emberi jogok,
béke, biztonság
és védelem

Part 1 - Ecological transition

Environment

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport kezdeményezésének
eredményeképpen az Európai Parlament a halált okozó robotok, más néven a „halált
okozó autonóm fegyverrendszerek” betiltására irányuló nemzetközi egyezmény
megkötésére szólított fel, és azt kérte, hogy az Európai Védelmi Alap ne nyújtson
pénzügyi támogatást a halált okozó robotok kutatására és fejlesztésére.
Az általunk készített jelentésnek köszönhetően az Európai Parlament a
fegyverexportok ellenőrzésének jelentős szigorítására és embargó bevezetésére
szólított fel minden olyan országgal szemben, amely nem tartja be a nemzetközi
humanitárius és emberjogi törvényeket.
Képviselőcsoportunk kezdeményezésére a Parlament felhívta Federica Mogherini
főképviselőt és a tagállamokat, hogy a jemeni háborúban elkövetett
bűncselekmények miatt vezessen be fegyverembargót Szaúd-Arábia ellen.

•
Greens were the leading force for ensuring the adoption of new
rules for waste management and the circular economy: more waste
prevention, systematic collection of bio-waste, increased recycling and
reduction of landfilling, and very importantly: reduction of toxic
substances in products and more waste decontamination;
•
Greens have launched the creation of the Inquiry Committee on the
Dieselgate scandal, revealing the extent of the scandal across the
automotive sector, the devastating impact on air quality, and recognising
the failure to act by Member States and the Commission in the
enforcement of the legislation. Thanks to this, new rules were
strengthened giving the Commission the power to monitor national
authorities, enhance market surveillance, organise EU-wide recall
procedures and impose penalties on fraudulent manufacturers.
•
Greens are also the ones putting on the agenda the fight against
planned obsolescence, and put forward initiatives to extend the life of
products for the benefit of consumers and businesses, their employees
and the environment (Durand).
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