
Ως Ευρωβουλευτής των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο την περίοδο 2012-2014, αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τα Δυτικά
Βαλκάνια, αγωνίστηκα, σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις και
φορείς και την κοινωνία των πολιτών, για:

� Προώθηση ενός άλλου αναπτυξιακού μοντέλου με στόχο την κοινωνική συνοχή και ευημερία,
την αειφορία και τη δημιουργία πράσινων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας.

� Προβολή στο Ευρωκοινοβούλιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κρίσης
και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα.

� Διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη των προβλημάτων στις δομές δημόσιας υγείας,
απόρροια των πολιτικών λιτότητας. Στήριξη εκστρατειών για να αναλάβει η Ευρώπη ενεργότερο
ρόλο στη δίκαιη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες φροντίδας της υγείας τους.

� Προστασία των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όσων έχουν μείνει σήμερα
ανασφάλιστοι, όσων κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

� Ενίσχυση των πολιτικών για νέους (απασχόληση, εκπαίδευση, στέγαση, κινητικότητα, συμμετοχή
στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν).

� Καλύτερη και πιο αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε περιφερειακό επί-
πεδο, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

� Πρασίνισμα των περιφερειακών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής για την περίοδο
2014-2020.

� Προετοιμασία των περιφερειών με συμμετοχικό τρόπο για την επόμενη προγραμματική περίοδο
2014-2020.

� Προώθηση των πράσινων επαγγελμάτων και της κοινωνικής συνεργατικής οικονομίας.

� Διασφάλιση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και σωστή αξιοποίησή
τους προς όφελος των ψαράδων, του θαλάσσιου πλούτου και των τοπικών κοινωνιών.

� Προώθηση ενός γεωργικού μοντέλου που δεν θα στηρίζεται σε επιβλαβείς επιδοτήσεις, γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς, σπόρους ελεγχόμενους από μεγάλες πολυεθνικές και επικίνδυνα
φυτοφάρμακα. 

� Προστασία των μελισσών και της μελισσοκομίας μέσα από την απαγόρευση της χρήσης επικίν-
δυνων φυτοφαρμάκων και μεταλλαγμένων καλλιεργειών. 

� Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, επέκταση και καλύτερη χρημα-
τοδότηση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, για ένα νέο μοντέλο τοπικής
οικονομίας με πολλές θέσεις εργασίας.

� Στήριξη της καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το νερό.

� Διασφάλιση του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης
ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ.

� Προστασία και ανάδειξη των δημόσιων εκτάσεων και των παραλιών, προώθηση του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού.

για όλους. Γι’ αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε πιο ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο, με πολιτικούς συσχετι-
σμούς που θα προωθήσουν την ιδέα μιας δημοκρατικής, κοινωνικής, οικολογικής, ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας.

Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή δημοσιοοικονομική πολιτική που δεν θα περιστρέφεται μόνο γύρω από
τους ισοσκελισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά θα επενδύει στην αλληλεγγύη, την κοι-
νωνική συνοχή, τη βιώσιμη ευημερία και την αξιοπρεπή εργασία. Οι πολιτικές της λιτότητας και
της διάσωσης των συστημικών τραπεζών με τους πολίτες να πληρώνουν τον λογαριασμό δεν
πρόκειται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Το αντίθετο, μάλιστα, θα προκαλούν συνεχείς φαύ-
λους κύκλους και θα βαθαίνουν την κρίση.

Η οικονομική ανάκαμψη θα επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα γενναίο πρόγραμμα πράσινων κοινω-
νικών επενδύσεων, με αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας, φιλόδοξους στόχους για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και μετάβαση της παραγωγής ενέργειας από τα ορυκτά
καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές.  

Η Ε.Ε. χρειάζεται εσωτερική σταθερότητα και πολιτική ενοποίηση, παράλληλα με τη νομισματική.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αναδιανομή του παραγώμενου πλούτου προς τους ασθενέστερους
και όχι με οικονομικούς εθνικισμούς.

Έτσι θα ξεπεράσουμε την κρίση και θα προστατεύσουμε τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των πολιτών. 

Έτσι θα βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων και θα ξαναγίνει η Ε.Ε. μια υπολογίσιμη, υπεύθυνη
και ισχυρή παγκόσμια δύναμη. Μπορούμε να περιορίσουμε τη φτώχεια και τη δυστυχία των εκτός
Ε.Ε. γειτονικών κοινωνιών που υποφέρουν καθώς και των μεταναστών που διασχίζουν τη Με-
σόγειο. Μόνο αν η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρώπη αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εξα-
θλίωσης των χωρών του τρίτου κόσμου, μπορούν να ανακόψουν τα μεταναστευτικά κύματα των
απελπισμένων. 

Η Ε.Ε. πρέπει να ηγηθεί στον αγώνα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο
επίπεδο. Για λόγους προστασίας της ζωής μας και της κοινωνικής συνοχής, αναζωογόνησης της
οικονομίας, και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Η αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι θέμα επιβίωσης. Ούτε ο νεο φιλε -
λευθερισμός ούτε ο κρατισμός μπορούν να την επιτύχουν. Χρειαζόμαστε μια Πράσινη Κοινωνική
Νέα Συμφωνία.

Νίκος Χρυσόγελος, 
Eυρωβουλευτής των Πράσινων (2012-2014)

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Ως Ευρωβουλευτής των Πράσινων, από τις 2/2/2012 έως την 1/7/2014, αγωνίστηκα με όλες μου
τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και της απάνθρωπης λιτότητας, κυ-
ρίως στον ευρωπαϊκό νότο και στη χώρα μας. 

Οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες πρωτοστατήσαμε στο κίνημα της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης, για να αλλάξει ριζικά η ευρωπαϊκή πολιτική και να υπάρξει ένα κοινό μέλλον της
Ε.Ε. Δώσαμε μάχες για να στηριχθούν οι χώρες που βιώνουν την κρίση, ενάντια στις πολιτικές λι-
τότητας που εφαρμόστηκαν στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Η Ευρώπη κινήθηκε σπασμωδικά και προς λάθος κατεύθυνση. Όπου πήγε να μετριάσει τις επι-
πτώσεις της κρίσης αντέδρασε αργά, αναποτελεσματικά. Οι αποφάσεις ελήφθησαν από τις κυ-
βερνήσεις, εκτός της "ευρωπαϊκής μεθόδου". Το Ευρωκοινοβούλιο δεν συναποφάσισε και
αγνοήθηκε προκλητικά όταν ζήτησε εγκαίρως μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, ευρωομόλογα, αλ-
ληλεγγύη και πολιτικές κοινωνικής συνοχής. 

Οι θεσμοί και η δημοκρατία δεν δοκιμάζονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Γι’ αυτό
χρειάζεται να ενισχυθεί το Ευρωκοινοβούλιο και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των απο-
φάσεων, ώστε να υπάρχει αντίβαρο στο «διευθυντήριο» των ισχυρών. 

Οι γεννεσιουργές αιτίες της κρίσης δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και οι πολί-
τες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο κοινό μας Ευρωπαϊκό Σχέδιο, με αποτέλεσμα να ενισχύονται
οι ακραίοι ευρωσκεπτικιστές και εθνικιστές. Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι να διατυπώ-
σουμε μια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την πολύπλευρη κρίση (οικονομική, οι-
κολογική, κοινωνική, πολιτική, κλιματική, αξιακή) και να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις που
προτείνουν τη ριζική αλλαγή προσανατολισμού της Ευρώπης για να ξανακερδίσει την εμπιστο-
σύνη, τις καρδιές και την ψυχή των πολιτών της, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται η Ε.Ε. να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της, να αναπτυχθούν
οι συμμετοχικοί θεσμοί και να αποκτήσει η Ευρώπη κοινωνικά αντανακλαστικά. Οι άνθρωποι δεν
είναι αριθμοί, ούτε δείκτες στα χρηματιστήρια. Είναι όρος επιβίωσης οι αποτελεσματικές πολιτι-
κές και πρακτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας, προστασίας της δημόσιας υγείας,
περιφρούρησης των δικαιωμάτων, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής

Ως ευρωβουλευτής πλέον του νέου πολιτικού φορέα “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οι-
κολογία” συνεχίζω να αγωνίζομαι συλλογικά για ριζική μεταρρύθμιση θεσμών, πολιτικών, αξιών
και πρακτικών που θα αλλάξουν την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν
είναι λύση. Το μέλλον είναι τώρα!

Προτεραιότητα: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένος από την εκπαίδευση, την
υγεία, την ποιοτική τροφή, τη στέγαση, την αξιοπρέπεια, επειδή δεν έχει χρήματα. 

Διέξοδο στην κρίση θα φέρει η ενίσχυση της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης οικονο-
μίας κυρίως μέσω καινοτόμων μικρομεσαίων αλλά και κοινωνικών - συνεργατικών επιχειρήσεων.
Επιδιώκουμε ενίσχυση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη της αλληλέγγυας, κοινωνικής, συνεταιρι-
στικής οικονομίας, και την άρση των εμποδίων για την ανάπτυξή της.

Είμαστε υπέρ του Ευρώ αλλά επιδιώκουμε να θεσμοθετηθούν και τοπικά - περιφερειακά συμπλη-
ρωματικά στο ευρώ νομίσματα στο πλαίσιο μιας ανταλλακτικής οικονομίας καθώς και τράπεζες
χρόνου, ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και η μαύρη εργασία. 

Διεκδικούμε την άμεση θεσμική θωράκιση των τοπικών ανταλλακτικών δικτύων και των πρωτο-
βουλιών διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, μέσα από την δημιουργία δικτύων παραγωγών
- καταναλωτών, καθώς και τον εξορθολογισμό του νομικού - διοικητικού πλαισίου για τις Κοι-
νωνικές Συνεργατικές Επιχειρήσεις.

Με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και των κοινωνικών πολιτικών, τη βελτίωση των δη-
μόσιων υποδομών, να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα ακόμα και αν τα προσωπικά εισοδήματα
είναι μικρότερα.

� Αποτροπή της εξόρυξης χρυσού και υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

� Ισότητα και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, αναπαραγωγικά δικαιώματα.

� Σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδιαίτερα απέναντι στην κρατική βία και αυ-
θαιρεσία.

� Προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών
και των αιτούντων άσυλο, και την κοινωνική τους ένταξη, παράλληλα με τη βελτίωση της ζωής
των ντόπιων.

� Προώθηση πολιτικής ειρήνης και σχέσεων καλής γειτονίας με τις γειτονικές στην Ελλάδα και Ευ-
ρώπη χώρες. Στηρίζουμε πρωτοβουλίες από τα κάτω για την επανένωση της Κύπρου. Επιδιώκουμε
την εξεύρεση μιας σύνθετης, συμβιβαστικής ονομασίας για την ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο σχέσεων σε-
βασμού και καλής γειτονίας, με εξάλειψη του εθνικισμού και αλυτρωτισμού από το εκπαιδευτικό
σύστημα. 

� Προστασία των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης σε όλες τις χώρες της περιοχής.

� Προώθηση ενός διαφορετικού μοντέλου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από ουσίες με έμφαση
σε εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης της παραγωγής και διάθεσης παράνομων ουσιών, ιδιαίτερα της
κάνναβης, την αποποινικοποίηση των χρηστών, καθώς και την προώθηση των προγραμμάτων
μείωσης της βλάβης.

� Βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης στα σωφρονιστικά καταστήματα. 

Η δουλειά μου και η δουλειά μας δεν περιορίστηκε μόνο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ήταν συ-
νεχής μέσα στην κοινωνία, σε όλες τις περιφέρειες, μια διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης, διαλόγου
και συνεργασίας.

Δείτε αναλυτικά τον απολογισμό της δουλειάς αυτής στο: www.chrysogelos.gr

2,5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και την κοινωνία Νέες ιδέες και πολιτικές για να ξεπεράσουμε την κρίση

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟ Ε .Κ .

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3709705 - Φαξ: +30 210 3709705
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Κοινή Αλιευτική Πολιτική: Πετύχαμε μια αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική που θέτει τέλος στην
υπεραλίευση και ορίζει ότι το ανώτατο όριο αλίευσης είναι αυτό που καθιστά δυνατή την αποκατάσταση
των ιχθυ-αποθεμάτων. Ενισχύσαμε την έρευνα, την είσοδο νέων ψαράδων στο επάγγελμα και τη δημιουρ-
γία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών προς όφελος των ψαράδων, του θαλάσσιου πλούτου και των
τοπικών κοινωνιών. 

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Περιφρουρήσαμε επιτυχώς τη βιολογική γεωργία. Στηρίξαμε την επένδυση
περισσότερων πόρων στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, την προώθηση περιβαλλοντικών μέτρων με
στόχο τον περιορισμό των μονοκαλλιεργειών και τη διατήρηση ενός ορισμένου ποσοστού γεωργικών εκτά-
σεων για την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση δικτύων παραγωγών - καταναλωτών, την ανά-
δειξη των γεύσεων της Ευρώπης. Αγωνιστήκαμε για τους μελισσοκόμους και τις μέλισσες, για την προστασία
των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας: Προωθήσαμε την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα, τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα και τα τρόφιμα, αυστηρές διατάξεις για τα
νανο-υλικά. Συμβάλαμε στο κλείσιμο του κύκλου των πρώτων υλών μέσω του περιορισμού των εξαγωγών
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μη βιομηχανοποιημένες χώρες.

Μεταλλαγμένα και χημικά στη γεωργία: Βάλαμε φρένο στα γενετικά τροποποιημένα δηλητήρια για να
μην μπουν στο χωράφι και να μην φτάσουν ποτέ στο ράφι! Καταβάλαμε επίπονες προσπάθειες για την ενί-
σχυση των αντιστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πιέσεις της γεωργικής βιομηχανίας για καλ-
λιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ). Έχουμε συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό
υπογραφών ευρωβουλευτών (77) ώστε να καταθέσουμε μομφή στην Κομισιόν αν τολμήσει και εγκρίνει την
καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού 1507. 

Ψηφιακά δικαιώματα: Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, πετύχαμε να σταματήσουμε την
Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA), που θα είχε ως αποτέλεσμα τον πε-
ριορισμό της ελευθερίας στο διαδίκτυο και του δικαιώματος στο ιδιωτικό απόρρητο. Κατορθώσαμε να αν-
τισταθούμε στη συμφωνία SWIFT, που ρυθμίζει τη διαβίβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων στις
υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και στη συμφωνία PNR, βάσει της οποίας διαβιβάζονται προσωπικά στοιχεία επι-
βατών σε κρατικές αρχές. Τέλος, εξασφαλίσαμε ότι η συζήτηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και την πειρατεία παραμένει ανοικτή, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θέ-
σεων και συμφερόντων στον τομέα της πολιτιστικής δημιουργίας.

Δικαιώματα, Μετανάστευση: Αγωνιστήκαμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών, και ζητάμε από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να είναι σε επαγρύπνηση για περιπτώσεις παραβιάσεων
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρότι δεν κατορθώσαμε να θεσπίσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύ-
λου που θα ισχύει στην Ε.Ε., βελτιώσαμε την κατάσταση των προσφύγων. Αυξάνονται τα χρήματα για την
κοινωνική ένταξη και υποχρεώνεται η FRONTEX να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλει στη
διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Κατορθώσαμε να αποσπάσουμε τη συμφωνία των
υπόλοιπων ομάδων σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου, καθι-
στώντας τους δεσμευτικούς για τους ευρωβουλευτές κανόνες για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια από τους
πλέον αυστηρούς παγκοσμίως, παρότι ο κώδικας δεν προβλέπει ακόμα ποινικά μέσα κατά της δωροδοκίας.

Διεθνείς σχέσεις και ειρήνη: Συμβάλαμε στη διαμόρφωση της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης και του Μηχανισμού Σταθερότητας (ΜΣ). Καταβάλαμε προσπάθειες για τον ορισμό Ει-
δικού Εντεταλμένου της Ε.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπήρξαμε η κινητήριος δύναμη για την κατάρ-
γηση των βομβών διασποράς. Πρώτοι προβάλαμε επιχειρήματα για την καταπολέμηση των υπεράκτιων
φορολογικών παραδείσων. Διαπραγματευτήκαμε βελτιώσεις στη μεσογειακή μακρο-περιφερειακή στρατη-
γική της Ε.Ε.

Ενέργεια: Πετύχαμε στην προώθηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, η οποία θεσπίζει
στόχους ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη. Πετύχαμε την υποστήριξη της πλειοψηφίας για την επί-
τευξη φιλόδοξων, δεσμευτικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 και το 2030. Οι κυβερνή-
σεις των κρατών μελών της Ε.Ε. αρνούνται να επικυρώσουν αυτούς τους στόχους, αλλά θα συνεχίσουμε να
πιέζουμε για την αποδοχή τους στην προσπάθεια δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Τα αποτε-
λεσματικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία ή διατήρηση 2 εκα-
τομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στην ανακαίνιση κτιρίων,
τομέα που επλήγη περισσότερο από την οικονομική κρίση. Επιδιώξαμε να κατευθυνθεί το 85% των ερευ-
νητικών κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στον τομέα της ενέργειας, για τη διεξαγωγή ερευ-
νών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στηρίξαμε την διάθεση
πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την εξοικονόμηση
ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ (και σε κατοικίες ώστε να αντιμετωπιστεί η “ενεργειακή φτώχεια”). 

Οικολογική μεταστροφή της βιομηχανίας: Έχουμε προτείνει μια οικολογική στρατηγική για τη βιο-
μηχανία για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE) ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα πράσινων θέσεων εργασίας
υψηλής ποιότητας. Υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και την Οικολογική Καινοτομία ώστε
να μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να αυξηθεί η αποτελεσματική χρήση πόρων και ενέργειας, να
μειωθεί το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και να προωθηθεί η κυκλική οικονομία. Στηρίζουμε
ενεργά καινοτόμες εταιρείες οι οποίες επενδύουν σε αποδοτικά, βιώσιμα προϊόντα. 

Πιο πράσινα ευρωπαϊκά ταμεία: Πετύχαμε να κάνουμε λίγο πιο πράσινα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη μέσω των προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Χάρη στις πιέσεις μας, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφε-
ληθούν από περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για έρευνα, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Υιοθετήθηκε η πρότασή μας να είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων οι κοινωνικές συ-
νεργατικές επιχειρήσεις, να αρθούν οι διακρίσεις σε βάρος τους. Υποστηρίξαμε επιτυχώς την υποχρεωτική
πραγματοποίηση επενδύσεων από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώ -
σιμες πηγές ενέργειας. Μπορούν τώρα να χρηματοδοτηθούν νέα ενεργειακά αποτελεσματικά σκάφη μέσα από
συνεργασίες περιφερειών - ναυπηγείων - ακτοπλοϊκών φορέων. Προλειάναμε το έδαφος για την ευέλικτη
μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης των Περιφερειακών Ταμείων για τα κράτη μέλη που έχουν πλη-
γεί περισσότερο από την κρίση, ενώ παράλληλα τα παροτρύναμε να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με διαφά-
νεια και αποτελεσματικότητα, προς όφελος των πολιτών και της συνοχής. Πετύχαμε να εισαχθούν οι αρχές
της πρόληψης και της προσέγγισης του οικοσυστήματος στα σχέδια και στα μέτρα αποκατάστασης μετά από
φυσικές καταστροφές που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις: Αγωνιστήκαμε για την υπο-
χρεωτική συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κρι-
τηρίων δίκαιου εμπορίου και για το ενδεχόμενο υποχρεωτικής υιοθέτησης οικολογικών σημάτων. 

Συμμετοχή, θεσμοί και δημοκρατία: Στηρίξαμε ενεργά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, συμ-
βάλλοντας στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος της Ε.Ε. και στην αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση του
νερού. Στην Επιτροπή Αναφορών, στηρίξαμε τον αγώνα διαφόρων πολιτών που διαμαρτύρονταν για τον
ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές, τα χημικά απόβλητα στην περιοχή Huelva της Ισπανίας και τη ρύ-
πανση που προκαλεί το εργοστάσιο χαλυβουργίας στον Τάραντα της Ιταλίας.

Λογοδοσία της Τρόικα: Μετά από πρωτοβουλία των Πράσινων, το Ευρωκοινοβούλιο ξεκίνησε την
αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών της Τρόικα στις χώρες που εφαρμόζεται το πρόγραμμα δημο-
σιονομικής προσαρμογής. Το ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε δυο σημαντικές εκθέσεις που περιγράφουν
όχι μόνο τα λάθη που έγιναν αλλά και τι θα πρέπει να αλλάξει στις δημοσιονομικές πολιτικές.

Νεολαία, εκπαίδευση και πολιτισμός: Το 2009 εισαγάγαμε την ιδέα παροχής “Εγγυήσεων για τη Νε-
ο λαία” στο πλαίσιο της Ε.Ε., ώστε οι νέοι που είναι άνεργοι ή τελειώνουν τις σπουδές τους να έχουν τα ερ-
γαλεία για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν την κατάρτισή τους. Αξιοποιήσαμε την αναθεώρηση των
προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών της Ε.Ε., όπως το ERASMUS+, με στόχο την παροχή εκπαι-
δευτικών ευκαιριών σε όλους. Συμβάλαμε στον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού διαδικτυακού αρχείου Euro-
peana. Επιμείναμε στην αξία της γλωσσικής πολυμορφίας και επισημάναμε τους κινδύνους που την απειλούν. 

Γυναίκες: Υποστηρίξαμε ένθερμα την ισότητα και την ίση αμοιβή των γυναικών καθώς και την αυξημένη πα-
ρουσία τους σε υψηλόβαθμες θέσεις των επιχειρήσεων. Στηρίξαμε τη συμμετοχή των γυναικών στην πρά-
σινη οικονομία. Ψήφισμά μας στο Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει τις πτυχές της οικονομικής και
χρημα  τοπιστωτικής κρίσης που σχετίζονται με το φύλο. Ψηφίστηκε πρότασή μας για ανάληψη πρωτοβου-
λίας από την Ε.Ε. σχετικά με την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στους ανδροκρατούμενους
τομείς. Θα λαμβάνεται πλέον υποχρεωτικά υπόψη η ισότητα των φύλων σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης
και κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

Έλεγχος του χρηματοπιστωτικού τομέα: Συμβάλλαμε στον καθορισμό ανωτάτων ορίων για τα πριμ
των στελεχών τραπεζών και τη θέσπιση φορέων που θα εποπτεύουν τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό
τομέα. Κατορθώσαμε να θέσουμε τις εξουσίες τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αποτελέσαμε μια από τις κινητήριες δυνάμεις στο ζήτημα του Φόρου επί των
Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.

Πράσινες θέσεις εργασίας: Εργαστήκαμε σκληρά για τη δημιουργία περισσότερων πράσινων θέσεων
εργασίας στην Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε πρότασή μας για δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, στο πλαίσιο μιας καινούργιας βιώσιμης οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπρεπή ερ-
γασία και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Πετύχαμε τα μέτρα απασχόλησης και κατάρτισης που
χρηματοδοτούνται με πόρους της Ε.Ε. να λαμβάνουν υπόψη τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αγω-
νιζόμαστε να προωθήσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων στη συνεχή κατάρτιση, στη διά βίου
μάθηση. Υπερασπιζόμαστε τα δημοκρατικά δικαιώματα στους χώρους εργασίας. Πιστεύουμε ότι η καινοτο-
μία και η δημιουργικότητα δεν προκύπτουν μόνο σε ερευνητικά κέντρα αλλά και στις εγκαταστάσεις παρα-
γωγής όταν οι εργαζόμενοι προτείνουν νέες ιδέες.

Εργασιακά: Συνεργαζόμαστε με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του εργατικού δυ-
ναμικού με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας σε πράσινους τομείς και ενός κοινωνικά δίκαιου με-
τασχηματισμού στον οποίο οι εργαζόμενοι θα έχουν ρόλο πλήρους εταίρου και δε θα πλήττονται αδίκως
και μονομερώς από τις δομικές αλλαγές και τις όποιες μεταρρυθμίσεις. 

Κοινωνική πολιτική: Ασκούμε έντονες πιέσεις για ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας στην Ευ-
ρώπη. Οι συντάξεις προτείνουμε να διασφαλίζονται πλέον σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως και ένα ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα.

ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
(2009-2014)

Ο Πράσινος δρόμος
για τη βιώσιμη έξοδο 
από την Κρίση

Τι έχουμε καταφέρει οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2009-2014:

� Μια Κοινωνική Ομοσπονδιακή Ευρώπη των πολιτών και όχι των πολυεθνικών επιχειρήσεων
και των ανεύθυνων τραπεζών.

� Να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση της Ελλάδας με τα άλλα Κράτη Μέλη στα θέματα ανακεφα-
λαιοποίησης των τραπεζών, επαναγοράς ομολόγων και διαχείρισης του χρέους με τρόπο
ώστε να γίνει βιώσιμο χωρίς να επιβαρυνθούν και άλλο οι πολίτες. 

� Διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία, καταπολέμηση της διαφθοράς, κοινωνικό έλεγχο και αλ-
λαγή του τραπεζικού συστήματος. Για κοινωνικές συνεταιριστικές τράπεζες.

� Μια Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal), ένα πρόγραμμα δημοσίων και ιδιωτικών, το-
πικών, μικρών και μεσαίων, πράσινων κοινωνικών επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας, προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

� Καθαρή ενέργεια σε ένα βιώσιμο μέλλον: Να περάσουμε σταδιακά μέχρι το 2050 από το πε-
τρέλαιο και το λιγνίτη σε ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές και την
εξοικονόμηση ενέργειας, με τρόπο επωφελή για τις κοινωνίες και το περιβάλλον. 

� Την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, του προσωπικού απόρρητου και των
ευαίσθητων δεδομένων.

� Την εμβάθυνση και εμπέδωση της συμμετοχικής δημοκρατίας. 

� Την καθιέρωση της απλής αναλογικής, στο πλαίσιο μιας νέας κουλτούρας κυβερνήσεων συ-
νεργασίας στη βάση προγραμματικών συμφωνιών.

Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για:

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟ Ε .Κ .
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