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Ένα πράσινο Οικονοµικό Όραµα για την Ευρώπη 
 

Βάζοντας τις βάσεις 
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να 
λαµβάνουν υπ’ όψη τους ότι  είµαστε τµήµα ενός πλούσιου αλλά πεπερασµένου, 
αλληλοεξαρτώµενου και εύθραυστου οικοσυστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουµε την 
οικονοµία ως εργαλείο και όχι αυτοσκοπό. Η προτεραιότητα κάθε οικονοµικής 
δραστηριότητας είναι να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και να συµβάλλει στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, τώρα και στο µέλλον. Μπορούµε να έχουµε υγιή 
οικονοµία µόνο αν η Γη είναι υγιής. Η περιβαλλοντική και η κοινωνική βιωσιµότητα 
είναι απαραίτητοι όροι για να υπάρξει πράσινη οικονοµία. Η Γη δεν ανήκει σε εµάς που 
ζούµε τώρα, παρά την διαχειριζόµαστε για λογαριασµό των επόµενων γενεών. Η βιώσιµη 
ανάπτυξη ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των 
µελλοντικών γενεών.                                         
                       
Το πράσινο όραµα για την οικονοµία καθιστά κεντρικό θέµα την  κοινωνική και 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη µέσα στα έθνη αλλά κι ανάµεσα στα έθνη. Αυτό 
περιλαµβάνει τη δίκαιη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την αναστροφή της τάσης 
µεγέθυνσης της διαφοράς πλούσιων και φτωχών.   
 
Επιδιώκουµε να µειώσουµε το χάσµα της άνισης µοιρασιάς ενέργειας και πρόσβασης σε 
πόρους.  

• Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να καλυφθούν οι βασικές του ανάγκες: καθαρός 
αέρας, νερό, τροφή, έδαφος, καταφύγιο, ενέργεια, υγεία και ελευθερία.  

• Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στην αλληλεγγύη, δηµοκρατία, αυτο-
προσδιορισµό, αυτονοµία, υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια και πληρότητα.  

 
Η οικονοµία θα πρέπει να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής και όχι να παρεκκλίνει από αυτό 
τον στόχο. Η πράσινη οικονοµία είναι:  

• Καινοτόµα, δηµιουργική οικονοµία όπου έχει κεντρικό ρόλο η επένδυση σε 
βιώσιµη ανάπτυξη και πράσινη τεχνολογία.   

• Ευπροσάρµοστη οικονοµία  που δηµιουργεί πολλές νέες ευκαιρίες ιδιαίτερα στην 
αγορά εργασίας, καθιστώντας εφικτό όλοι(ες) να αξιοποιούν τα ταλέντα τους.  

• Το κλειδί του πρασινίσµατος της οικονοµίας είναι να µειώσει την χρήση µη 
ανανεώσιµων φυσικών πόρων.  

 
 

Γιατί δεν µπορούµε να διατηρήσουµε την σηµερινή πορεία; 
 



Οι σηµερινές προκλήσεις δεν έχουν προηγούµενο όχι µόνο από οικολογική άποψη. Η 
παγκοσµιοποίηση της αγοράς , των χρηµατικών ροών και της επικοινωνίας ξεφεύγει από 
τις υπάρχουσες δοµές ή τα  θεσµικά όρια δοκιµάζοντας τις αντοχές των εθνικών 
οικονοµιών.  Με την γνώση, την  κουλτούρα και την καινοτοµία οι Ευρωπαϊκές 
βιοµηχανικές κοινωνίες του περασµένου αιώνα µετατρέπονται σε µια εξαιρετικά 
περίπλοκη οικονοµία υπηρεσιών που µεταφέρει  την παραγωγή  βιοµηχανικών 
προϊόντων της και την σχετική ρύπανση σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία , η Βραζιλία ή 
άλλες αναπτυσσόµενες. Εξ’ άλλου όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής µας γίνονται 
εµπορεύσιµες.  
Ενώ η οικονοµία δρα παγκοσµιοποιηµένα η κοινωνική ασφάλεια παραµένει να λειτουργεί 
σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο.  
Η µείωση εσόδων από φόρους ως αποτέλεσµα αθέµιτου ανταγωνισµού φοροαπαλλαγών, 
της φοροδιαφυγής πρακτικής πολυεθνικών και της ύπαρξης φορολογικών παραδείσων , 
οδήγησε σε  άδικο σύστηµα φορολόγησης και χειροτερεύει τα Ευρωπαϊκά συστήµατα 
κοινωνικής πρόνοιας.    Η µαζική ανεργία, τα ολοένα αυξανόµενα έξοδα για την υγεία 
και η δηµογραφική αλλαγή καθιστούν τη βάση του παρόντος κοινωνικού συστήµατος, το 
φόρο επί της εργασίας, κάτι πλέον µη βιώσιµο σε πολλές χώρες.   Αυτές οι εξελίξεις 
δυσκολεύουν όλο και περισσότερο τις κυβερνήσεις  απλά να διατηρήσουν τις παροχές 
στο ίδιο επίπεδο, πόσο µάλλον να τις βελτιώσουν. Ο πλούτος και η φτώχεια 
συσσωρεύονται σε πρωτοφανείς διαστάσεις. Το κοινωνικό χάσµα ανάµεσα σε πλούσιους 
και φτωχούς ανθρώπους µέσα στις ίδιες κοινωνίες, ανάµεσα στα φύλα, ανάµεσα σε 
διαφορετικές περιοχές και χώρες, ανάµεσα στον βορρά και τον νότο ολοένα µεγαλώνει.  
Σήµερα, η περιουσία των 200 πλουσιότερων ανθρώπων στη Γη ισοδυναµεί µε το εισόδηµα 
2 δις ανθρώπων, των φτωχότερων του πλανήτη.  
 
Το ότι η κλιµατική αλλαγή γίνεται όλο και πιο απειλητική  καθίσταται εµφανές από 
ορισµένα µη αµφισβητήσιµα γεγονότα.  Ο ανταγωνισµός για την εκµετάλλευση µη- 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ξεπερνάει όλο και πιο πολύ το εµπορικό ζήτηµα αλλά 
τοποθετείται στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής όπου καθίσταται ακόµη και απειλή 
για την διεθνή ειρήνη. Ολόκληρες περιοχές αν όχι χώρες απειλούνται από την άνοδο της 
στάθµης της θάλασσας. Η κρίση του κλίµατος είναι η πιο ορατή πτυχή της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης που επίσης περιλαµβάνει την απώλεια βιοποικοιλότητας , 
υπερβολικά απορρίµµατα, αποδάσωση, χηµική µόλυνση, ηλεκτρονική ρύπανση, θόρυβο, 
υποβάθµιση του εδάφους και ρύπανση των υδάτων. Η αναφορά Στερν για τα κόστη της 
Κλιµατικής Αλλαγής έχει περιγράψει πολύ ξεκάθαρα την πρόκληση. Αν δεν κάνουµε 
τώρα τις απαιτούµενες επενδύσεις (1 ως 2%  του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος για 
να εφαρµόσουµε τις αλλαγές που χρειάζονται για να αντιµετωπισθεί η κλιµατική αλλαγή 
οι περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις  θα είναι πρωτοφανείς και µη 
αντιστρεπτές. Αν δεν γίνει τώρα πράξη αυτά τα κόστη θα φτάσουν σε µερικές δεκαετίες 
µέχρι το 20% του παγκόσµιου ΑΠ.  
 
Η παρούσα οικονοµική ανάπτυξη παρουσιάζει µια σοβαρή παράπλευρη απώλεια: την 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου. Βέβαια αυτή η καταστροφή αναγνωρίζεται ως 
αρνητικός εξωτερικός παράγοντας αλλά οι κλασικοί οικονοµολόγοι συνήθως 
αποτυγχάνουν να ενσωµατώσουν αυτή την πτυχή στις συστάσεις στρατηγικής που 
προωθούν µέσω των µακρο-οικονοµικών ισχυρισµών τους ή των µοντέλων τους.  
Οι υπηρεσίες που παρέχει αυτό το «φυσικό κεφάλαιο» για τις επιχειρήσεις δεν 
αντανακλώνται ρεαλιστικά στα πραγµατικά κόστη των προϊόντων. Αν η ενσωµάτωση 



της παραµέτρου του περιβαλλοντικού κόστους (καταστροφής  φυσικού κεφαλαίου)  ήταν 
πλήρης θα κατέληγε να είχαµε µια πραγµατική µέτρηση της παγκόσµιας ανάπτυξης. Αν 
βασιζόταν στα πραγµατικά οφέλη για την κοινωνία θα βλέπαµε εν τέλει πόσο µικρότερη 
είναι. όπως δηλώνει η Εκτίµηση της Κατάστασης των Οικοσυστηµάτων της Χιλιετίες 
των Ηνωµένων Εθνών, που δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2005 « πολλά κράτη που 
παρουσιάζουν θετική ανάπτυξη στην πραγµατικότητα, αν συνυπολογίζονταν οι επιπτώσεις 
στις φυσικές πηγές θα παρουσίαζαν µείωση του πλούτου τους.» 
 
Στον πυρήνα της επικρατούσας οικονοµικής πολιτικής βρίσκεται ο στόχος της αέναης 
αύξησης του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ  και υψηλής µαζικής κατανάλωσης.  
Οι πράσινοι πιστεύουν πώς η µέτρηση της προόδου µε την αύξηση του ΑΕΠ και µόνο 
είναι παραπλανητική. Για παράδειγµα η βύθιση του τάνκερ Ερικα αύξησε το ΑΕΠ λόγω 
της ανέλκυσής του και των έργων καθαρισµού των ακτών. Οµοίως τα τροχαία, οι 
θεοµηνίες, οι ασθένειες συµβάλουν στην άνοδο του ΑΕΠ.  
 
Από την άλλη σπιτικές δραστηριότητες, ο εθελοντισµός, η απλήρωτη φροντίδα για 
διάφορα κοινά δεν λαµβάνονται καθόλου υπ’ όψιν ως µετρήσιµη παράµετρος του δείκτη 
ανάπτυξης.  Ήδη σήµερα µε το παγκόσµιο δείκτη ΑΕΠ στα 43 τρις $ αντιµετωπίζουµε 
µια εντελώς µη βιώσιµη κατάσταση. Πώς φανταζόµαστε ότι µε τους παρόντες ρυθµούς 
ανάπτυξης ο πλανήτης θα αντέξει τον τετραπλασιασµό περί το 2050 ( 175 τρις $ );  
Μπορούµε να έχουµε απεριόριστη ανάπτυξη σε ένα πεπερασµένο οικοσύστηµα; 
Πολλά από τα θέµατα αυτά και οι προκλήσεις δεν µπορούν να λυθούν από τους 
µηχανισµούς της αγοράς και µόνον και συχνά ο ανταγωνισµός αποδεικνύεται 
αντιπαραγωγικός, ιδιαίτερα όταν µιλάµε για δηµόσια αγαθά όπως πχ το νερό. Από µόνες 
τους, οι αγορές αγνοούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραµέτρους. Αυτή η 
παραµέληση καταλήγει σε αποτυχία της αγοράς.  
 
 

Τι Είναι η Πράσινη Οικονοµία; 
 
Ποιες είναι οι προτάσεις µας. 
 
Η πράσινη οικονοµία είναι η οικονοµία της ποικιλοµορφίας. 
 Το όραµά µας για την οικονοµία έχει µικτή δοµή στην οποία τρεις τρόποι παραγωγής 
αγαθών πρέπει να συνεχίσουν να συνυπάρχουν επειδή ο καθένας προσθέτει αξία: 
δηµόσιες υπηρεσίες και εταιρείες ελεγχόµενες από το δηµόσιο, ιδιωτικές εταιρείες που 
κινούνται κυρίως για το κέρδος, ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που έχουν 
ανιδιοτελείς στόχους όπως σύλλογοι συνεταιρισµοί και αµοιβαίες επιχειρήσεις γνωστοί 
συνήθως ως κοινωνική οικονοµία ή µη κερδοσκοπικός τοµέας που οργανώνεται κάτω 
από τις δηµοκρατικές αρχές όπως "ένα άτοµο, µια ψήφος". Κάθε τοµέας έχει έναν ρόλο 
να παίξει. 
 
Η ευρωπαϊκή οικονοµία είναι ήδη µικτή.  Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, η κοινωνική 
οικονοµία (ή µη κερδοσκοπικός τοµέας) αγγίζει το 10% του ΑΕΠ και σε µερικές άλλες 
τα  δηµόσια έξοδα φτάνουν το 50% του ΑΕΠ ή ακόµα και περισσότερο. Αντίθετα µε 
όσους πιστεύουν ότι η οικονοµία πρέπει να έχει κίνητρα κέρδους οι πράσινοι δεν 
ενοχλούνται από έναν σηµαντικό δηµόσιο ή µη κερδοσκοπικό τοµέα εφ' όσον αυτή η 
ποικιλόµορφη οικονοµία είναι αποδοτικός ενισχυτής της ποιότητας της ζωής 



µακροπρόθεσµα. Οι πράσινοι ευνοούν την κοινωνική οικονοµία λόγω της δυνατότητάς 
της για τις δηµοκρατικές πρακτικές και υποστηρίζουν την ανάπτυξή της µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στις 
τοπικές αγορές, για δραστηριότητες που απαιτούν ταυτόχρονα δηµόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους όπως στον πολιτιστικό ή τοµέα της υγείας, και παρέχουν ακόµη και αγαθά και  
υπηρεσίες που θα µπορούσαν να παραχθούν εναλλακτικά από τον ιδιωτικό ή δηµόσιο 
τοµέα όπως τις τοπικές ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.  
 
Ο δηµόσιος τοµέας είναι προφανώς ο καλύτερος τρόπος να παραχθούν τα δηµόσια αγαθά 
όπως το σύστηµα δικαιοσύνης, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, διοίκηση, υποδοµή... 
Αλλά µερικές οικονοµικές δραστηριότητες µπορούν επίσης να ελέγχονται από τις 
δηµόσιες επιχειρήσεις εάν η κοινωνία το θεωρεί θετικό για τα µέλη της. Οι πράσινοι δεν 
έχουν µια ιδεολογική θέση για την ιδιοκτησία των υπηρεσιών και των βιοµηχανιών. 
∆ιαφορετικές λύσεις θα είναι κατάλληλες στις διαφορετικές περιστάσεις των διαφορετικών 
χωρών. 
Αυτό που θέλουµε είναι ισότητα και προσιτή πρόσβαση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
και  ο συνυπολογισµό του παγκόσµιου κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους.   
Σηµειώνουµε ότι για τον τοµέα δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών  δεν υπάρχει κανένα 
εµφανές εµπειρικό στοιχείο που να λέει ότι ως δηµόσιος λειτουργεί κατώτερα από ότι ως 
ιδιωτικός, ούτε πιο αποτελεσµατικά ούτε πιο αποδοτικά.  Περαιτέρω, πιστεύουµε ότι οι 
δηµόσιες υπηρεσίες έχουν σηµαντικό ρόλο να παίξουν για την κοινωνική συνοχή. Σε 
άλλους τοµείς, όπως η εκπαίδευση ή η υγεία ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να παραµείνει ο 
κύριος παίκτης επειδή η ψυχρή λογική της αγοράς τείνει να αποκλείσει τους 
φτωχότερους καταλήγοντας σε ανισότητες.  
 
Σχετικά µε  το υπόλοιπο της οικονοµίας που δεν παρέχει τα "δηµόσια αγαθά" ο ιδιωτικός 
τοµέας έχει αποδειχθεί αποδοτικός αλλά ανίκανος να εσωτερικοποιήσει το πραγµατικό 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, όπως η κλιµατική αλλαγή. Εντούτοις, ως 
Πράσινοι θεωρούµε ότι ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να χρησιµεύσει ως µια ώθηση για την 
καινοτοµία.  
 
Ως µέλη διαφόρων κυβερνήσεων σε όλη την Ευρώπη, εµείς οι Πράσινοι έχουµε 
αποδείξει ότι το πρασίνισµα της οικονοµίας και η οικονοµική  κερδοφορία δεν πρέπει 
πλέον να θεωρούνται αντίφαση. 
 
Τα φορολογικά και άλλα νοµικά εργαλεία όπως το ενσωµατωµένο δασµολόγιο για τις 
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας δεν είναι παρά ένα µόνο παράδειγµα  επιτυχίας.  Πρέπει 
βέβαια να γίνεται σε συγκεκριµένο πλαίσιο µε νοµική κάλυψη και ορθές ρυθµίσεις.  
Απαιτούνται βέβαια κατάλληλες ρυθµίσεις της διεθνούς οικονοµίας, που να 
διασφαλίζουν µεν την διατήρηση της  οικονοµικής ελευθερίας αλλά να αποφεύγουν η 
διεθνής οικονοµία να χρησιµοποιηθεί ως δύναµη διαρκούς µείωσης των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων προς το χαµηλότερο στερώντας µας από τις µέχρι τώρα 
προόδους.  
 
 
 
 
 



Ρυθµίζοντας την οικονοµία ώστε να γίνει υπεύθυνη. 
 
Μια οικονοµία που οργανώνεται µε στόχο την προσπάθεια µεγιστοποίησης της 
ποιότητας ζωής µακροπρόθεσµα, θα απαιτούσε διάφορες σοβαρές αλλαγές στη 
διακυβέρνηση και  τις ρυθµίσεις. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό 
ρόλο, βασισµένο στην αναγνώριση ότι είναι οι οργανισµοί που έχουν την ισχυρότερη 
νοµιµότητα, την εξουσία και τα µέσα να προστατεύσουν αληθινά τα δηµόσια αγαθά αλλά 
και τα δικαιώµατα των µελλοντικών γενεών.  
 
Οι µηχανισµοί της αγοράς µπορούν να ικανοποιήσουν µόνο τις ανάγκες που συνδέονται 
µε την νοµισµατική αξία. Κατά συνέπεια δεν µπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις 
ανάγκες της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης της πρόκλησης της 
αλλαγής του κλίµατος. 
 
Η οικονοµία λειτουργεί σε πεπερασµένο οικοσύστηµα. Απαιτούνται υγιείς,  
δηµοκρατικές και διάφανες µορφές εξουσίας  που θα τοποθετήσουν τα απαραίτητα όρια.   
Η παραδοσιακή ελίτ της εξουσίας είναι ένα από τα κύρια εµπόδια στην κοινωνική και 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη και συγχρόνως ένα εµπόδιο στον εκσυγχρονισµό της 
οικονοµίας.  Επιπλέον τα νέα διεθνοποιηµένα εταιρικά συµφέροντα ευνοούνται και 
προστατεύονται ενώ οι κυβερνήσεις υπονοµεύονται από την έντονη δράση των lobby 
που προωθούν την εταιρική αντίληψη των ρυθµίσεων και των κανονισµών. 
Οι λύσεις της αγοράς δεν επαρκούν επειδή οι παίκτες είτε δεν έχουν όλη την 
πληροφόρηση είτε τα κίνητρά τους δεν είναι αρκετά πλατειά και µακροπρόθεσµα.   
Εποµένως έχει έρθει ο καιρός οι κυβερνήσεις και οι πολίτες να επανακάµψουν και να 
ασκήσουν το δικαίωµά τους να ρυθµίσουν και να  δοµήσουν την οικονοµία. Οι 
κυβερνήσεις οφείλουν να είναι διαχειριστές, κοινοί επίτροποι ή διαθέτες των αγαθών 
µας, όπως το κλίµα, η ατµόσφαιρα, οι ωκεανοί, το γλυκό νερό, η βιοποικιλότητα, τα 
οικοσυστήµατα, κ.λπ.... Πιστεύουµε ότι για να αποτρέψουµε την υπερ-εκµετάλλευση και  
να συντηρήσουµε πόρους για τις µελλοντικές γενεές δεν µπορούµε να επιτρέψουµε στις 
ανεξέλεγκτες ιδιωτικές συναλλαγές να επικρατήσουν. Απαιτείται επαρκής ρύθµιση  που 
µπορεί να περιλάβει δηµόσια ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας.  
 
Οι κυβερνήσεις και οι παγκόσµιοι θεσµοί έχουν το καθήκον να διασφαλίσουν ότι η 
γνώση και η τεχνολογία απαραίτητη για την διατήρηση της ζωής µοιράζεται δίκαια 
ανάµεσα στον Βορρά και τον Νότο προς όφελος του πλανήτη.  Παρόλα αυτά , οι 
Πράσινοι πιστεύουµε ότι προκειµένου να πρασινίσουµε την οικονοµία όλοι οι 
συµµέτοχοι πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους:  

• Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να θέσουν νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που να περιλαµβάνει 
προδιαγραφές, κίνητρα και φόρους. Πρέπει να προωθήσουν την καινοτοµία και 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση.  

• Οι εταιρείες πρέπει να παράγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται να 
στηρίξουν την βιώσιµη ανάπτυξη.  

• Οι πολίτες, ιδιαίτερα ως καταναλωτές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
όποτε η συµπεριφορά τους επιδρά πάνω στα κοινά αγαθά µε τις επιλογές 
µετακίνησης ή διαχωρισµού και περιορισµού σκουπιδιών.  



Ο ανταγωνισµός της αγοράς, παρότι όχι αυτοσκοπός, µπορεί να γίνει εργαλείο βελτίωσης 
της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ικανοποίησης επιλογών καταναλωτών, να 
διασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση σε βασικά αγαθά και να ενθαρρύνει την καινοτοµία.   
 
Προκειµένου να κάνουν τις επιλογές τους, οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες 
πληροφορίες για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τρόπου παραγωγής 
των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούν.   Η ριζική αναµόρφωση της οικονοµίας 
είναι ουσιαστική επειδή ακόµη και αυτοί που επιθυµούν να µειώσουν την 
περιβαλλοντική «πατηµασιά» τους και /ή να ανεβάσουν την ποιότητα ζωής τους το 
βρίσκουν δύσκολο εξ’ αιτίας του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Βρίσκονται 
παγιδευµένοι µέσα στο σύστηµα.  
 
Ο χρόνος είναι ουσιαστικός για την δηµιουργία αυτών των αλλαγών, διότι οι τρέχουσες 
συµπεριφορές συνεχίζουν να µας κλειδώνουν σε έναν καταναλωτικό τρόπο ζωής της 
οποίας την επίδραση θα είναι όλο και περισσότερο δύσκολο να µετριάσουµε, όλο και πιο 
µεγαλύτερη πρόκληση να αποσυνδεθούµε ( Η µετακίνηση µε αεροπλάνο είναι ένα 
προφανές παράδειγµα). 
  
Εποµένως εµείς οι Πράσινοι προτείνουµε:  
 

• Πολιτικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν   στην ενίσχυση εξουσιοδότησης των 
κυβερνήσεων να υπερασπιστούν  το δηµόσιο συµφέρον και συνεπώς τη δύναµη 
να εισάγουν τα απαραίτητα ρυθµιστικά µέτρα: αναλογική αντιπροσώπευση, 
ισότητα στα φύλα, δηµόσια χρηµατοδότηση των εκλογών, µια περίοδο σταδιακής 
µείωσης των εταιρικών πολιτικών δωρεών, περιορισµό στην πίεση των 
συµφερόντων και το φαινόµενο των διπλών "πορτών" µεταξύ επιχειρήσεων και 
της κυβέρνησης. 

• Πλήρεις, καλά σχεδιασµένοι κανονισµοί για  συγκεκριµένες διαδικασίες και 
προϊόντα, που στοχεύουν ρητά στην προστασία των εργαζοµένων, της υγείας και 
του περιβάλλοντος από τα επιβλαβή αποτελέσµατα της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της πρόληψης.  

• Ακριβέστερες πρακτικές λογιστικής και ανάληψης ευθυνών που απεικονίζουν 
τις πραγµατικές δαπάνες προϊόντων και δραστηριοτήτων. 

• Οι πρακτικές σε διαφορετικούς τοµείς και µε διαφορετικά µέσα πρέπει να 
απεικονίζουν τις αληθινές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες δαπάνες (για τις 
µελλοντικές γενεές) στις τιµές σε  ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Κατ' αυτό 
τον τρόπο εγκαινιάζεται ένα πεδίο ίσων ευκαιριών για  βιώσιµες επιχειρήσεις και 
ο ανταγωνισµός δεν βασίζεται στη βλάβη του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 
Αναλογιζόµαστε απαγορεύσεις και περιορισµούς εκµετάλλευσης πόρων και 
µεθόδων παραγωγής, φορολόγησης και πληρωµής για τις αρνητικές συνέπειες της 
οικονοµικής δραστηριότητας. (δείτε το τµήµα "φορολογίας και χορηγήσεων"). 

• Τα πρότυπα καλών πρακτικών σε διάφορες χώρες που έχουν ευρύτερες 
κοινωνικές ευθύνες όπως τα γερµανικά συµβούλια εργαζοµένων, οι γαλλικοί 
νόµοι απασχόλησης και µερικά Ιαπωνικά συστήµατα υγείας πρέπει να 
ενσωµατωθούν σε ένα εταιρικό πρότυπο  κώδικα λειτουργίας για όλες τις 
επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εντός της ΕΕ, και τα νοµικά καθήκοντα των 
διευθυντών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρέπει να επεκταθούν. Οι Σκανδιναβικές 



χώρες είναι ένα παράδειγµα για το πώς οι συµφωνίες µπορούν να γίνουν µεταξύ 
της κυβέρνησης, των εργατικών συνδικάτων και των οργανώσεων των εργοδοτών 
για την ευελιξία της αγοράς εργασίας σε συνδυασµό µε επαρκείς ρυθµίσεις και 
τις επενδύσεις κοινωνικής ασφάλισης στην εκπαίδευση και την καινοτοµία. Η 
παιδική εργασία και οι κακές συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να είναι ανεκτές. Η 
κρίσεις ανάλογα µε την ηλικία ή το φύλο θα πρέπει να είναι παράνοµες. Σε 
περιπτώσεις κατάφωρης και επίµονης παραβίαση δηµόσιων συµφερόντων από τις 
επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχουν ποινικές ρήτρες όπως η ακύρωση 
συµφωνιών.  

• Θα ενθαρρύναµε την έναρξη µικρών επιχειρήσεων που έχουν καταδείξει ότι είναι 
οι πραγµατικοί οδηγοί της καινοτοµίας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 
Πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηροί αντιµονοπωλιακοί, νόµοι κατά των  
ολιγοπωλίων και καρτέλ - έτσι ώστε οι µεγάλοι εταιρικοί συνεργάτες να παύσουν 
να χαρίζουν εργασία ο ένας στον άλλο. Πρέπει να ανοίξουµε τις προµήθειες στις 
προσφορές από µικρότερες επιχειρήσεις.  

• Είναι σηµαντικό επίσης να επαναδηµιουργηθεί ένα πλαίσιο προσδοκίας ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν ένα γενικό καθήκον προσοχής και ευθύνης προς την κοινωνία 
και το περιβάλλον σε όλες τις δραστηριότητές τους. Είναι εποµένως απαραίτητες 
κατάλληλες µεταρρυθµίσεις στο εταιρικό δίκαιο, για να επανορθώσουν την 
ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων των εταιριών (π.χ. νοµικό πρόσωπο και 
περιορισµένη ευθύνη) και των ευθυνών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον 
µέσα στις οποίες λειτουργούν.  

• Σε πολλές περιπτώσεις, η άρση των ελέγχων είναι επιβλαβής. Ένα παράδειγµα 
είναι η βιοµηχανία χρηµατοδότησης, όπου γίνεται σαφές ότι η άρση των ελέγχων 
έχει οδηγήσει πάλι σε µια παγκόσµια οικονοµική αναταραχή που έχει επιπτώσεις 
στην πραγµατική οικονοµία. Οι Πράσινοι θεωρούν ότι οι δηµόσιες αρχές πρέπει 
να ρυθµίσουν αποτελεσµατικότερα τις χρηµατιστικές αγορές. 

 
• Τα µέτρα για να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η υπεύθυνη συµπεριφορά από 

τους µεµονωµένους καταναλωτές πρέπει να περιλάβουν, τουλάχιστον, 
περιορισµούς στη διαφήµιση των µη βιώσιµων αγαθών και των υπηρεσιών 
(ιδιαίτερα όταν  στοχεύουν στα παιδιά και τους νέους) παραδείγµατος χάριν για 
το οινόπνευµα, τσιγάρα.  

• Η διαφήµιση που στοχεύει στα παιδιά και τους νέους πρέπει επίσης να ρυθµιστεί 
για να ελαχιστοποιήσει τη δηµιουργία τεχνητών αναγκών και υπερκατανάλωσης. 
Συγχρόνως, οι πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων πρέπει να είναι πιο 
εµφανείς, π.χ. η πηγή, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αποστάσεις που 
διανύονται, ώστε  να επιτρέψει στους καταναλωτές να λάβουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις αγοράς ενηµερωµένοι.  

• Θα πραγµατοποιηθεί µια µελέτη του "Κοινωνικού νόµου επανεπένδυσης του 
αµερικανικού Κοινοβουλίου" για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητά του ως 
όργανο της πράσινης οικονοµίας.  

 
 

Επαναπροσδιορίζοντας την οικονοµική ανάπτυξη 
 



Εµείς οι Πράσινοι  είµαστε υπέρ της ποιοτικής οικονοµικής ανάπτυξης που οδηγεί σε µια 
καλύτερη ποιότητα της ζωής και µιας κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιµης 
κοινωνίας. Αναγνωρίζουµε ότι η οικονοµική ανάπτυξη βασισµένη στην ατελείωτη 
κατανάλωση φυσικών πόρων δεν είναι ούτε δυνατή ούτε επιθυµητή σε έναν 
πεπερασµένο πλανήτη. Εποµένως η οικονοµική ανάπτυξη µε την πράσινη έννοια  
σηµαίνει αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα που φέρνει τις γνήσιες και δίκαιες 
αυξήσεις στην ευηµερία και δεν οδηγεί στη µείωση των φυσικών πόρων. Η πράσινη 
εναλλακτική λύση είναι να εξασφαλιστεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να 
αποσυνδεθεί από την εκµετάλλευση των πρώτων υλών και της ενέργειας αυξάνοντας την 
προστιθέµενη αξία που δηµιουργείται µέσω της καινοτοµίας, της γνώσης και της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Το απόλυτο ποσό πρώτων υλών που καταναλώνονται και 
το επίπεδο εκποµπών και αποβλήτων πρέπει να µειωθεί δραστικά σε ένα επίπεδο που η 
γη µπορεί να στηρίξει. Ταυτόχρονα υιοθετούµε την αρχή ότι τα κατά κεφαλήν 
δικαιώµατα στους πόρους θα πρέπει να είναι ίσα, και θα χρησιµοποιούσαµε πλαίσια 
βασισµένα σε αυτή την αρχή για να καθοδηγήσουν την προσέγγισή µας στην παγκόσµια 
κρίση του κλίµατος.  
 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων δεν είναι από µόνη της αρκετή, τα σχέδια 
κατανάλωσης πρέπει  να απεικονίσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουµε σε αυτόν τον πλανήτη.  Οι άνθρωποι στις φτωχές και 
αναπτυσσόµενες χώρες έχουν  ίσο δικαίωµα να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα  ποιότητας 
ζωής.  
Οµοίως, πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι ικανοποιώντας τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς 
δεν υποβαθµίζουµε την ελευθερία των µελλοντικών γενεών να κάνουν τις δικές τους 
οικονοµικές επιλογές, όταν θα αποφασίσουν τι και πως µπορεί να παραχθεί και να 
καταναλωθεί.   
 
Επειδή θέλουµε να αλλάξουµε την έννοια της ανάπτυξης, προτείνουµε να αλλάξουµε τον 
τρόπο µέτρησής της. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ως δείκτης πρέπει να 
αναθεωρηθεί µε κριτικό τρόπο ώστε να περιλάβει  παράγοντες όπως η µείωση των 
φυσικών πόρων, τις δαπάνες για υγεία, το αποτέλεσµα κοινωνικής στέρησης και τον 
αντίκτυπο ανθρωπογενών  καταστροφών. Για τους Πράσινους, δεδοµένου ότι µετρά 
αποκλειστικά την οικονοµική δραστηριότητα, το ΑΕΠ είναι µόνο ένας από τους δείκτες 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη.  
 
Πρέπει να συµπληρωθεί από εναλλακτικούς δείκτες που µετρούν την ευηµερία της 
κοινωνίας, όπως οι δείκτες µόρφωσης, τον µέσο όρο ζωής, την ισότητα φύλων, την 
πληρωµένη και απλήρωτη εργασία, την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, στην 
εκπαίδευση, στο καθαρό ύδωρ κ.λ.π.  Θα θέλαµε  δείκτες όπως ο δείκτης ανθρώπινης  
ανάπτυξης των Η.Ε, ο δείκτης βιώσιµης οικονοµικής ευηµερίας, ο γνήσιος δείκτης 
προόδου, το οικολογικό ίχνος που είναι ήδη σε χρήση να καθοδηγήσουν τη χάραξη 
πολιτικής.  
 
 
Εµείς οι Πράσινοι θεωρούµε ότι η  σταθερότητα της ΕΕ και το σύµφωνο ανάπτυξης 
πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα που λαµβάνει υπόψη τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης 
που θέλουµε να βάλουµε στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ.  
 



Συγκεκριµένα µιλώντας, πρέπει να περιλάβει δεσµευτικούς στόχους για τις εκποµπές  
αερίων θερµοκηπίου, των ποσοστών απασχόλησης, το επίπεδο παιδικής φτώχιας και το 
επίπεδο µείωσης φυσικών πόρων.  Σε επίπεδα ΕΕ και κρατών µελών, πρέπει να τεθεί σε 
ισχύ περιβαλλοντική και κοινωνική σύνταξη του προϋπολογισµού µε µηχανισµό 
κύρωσης συγκρίσιµο µε αυτόν του σύµφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο 
ευρωπαϊκός προϋπολογισµός περιορίζεται αυτήν την περίοδο σε 1% του ΑΕΠ. 
Εντούτοις, χρειάζεται µια κοινή προσπάθεια να µειωθεί το οικολογικό ίχνος. Αυτό 
απαιτεί δηµόσια χρήµατα, που εγγυηµένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
επειδή ένα µεγάλο µέρος αυτών των επενδύσεων δεν είναι κερδοφόρο βραχυπρόθεσµα.  
 
Εµείς οι Πράσινοι επιθυµούµε τόσο µια αύξηση όσο και µια επανισορρόπηση αυτού του 
προϋπολογισµού, προκειµένου να δοθούν στην Ένωση τα µέσα να αντιµετωπίσουµε τις 
νέες προκλήσεις.  
 
Η νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του  Euro-group 
πρέπει να ενσωµατωθεί καλύτερα και να είναι συνεπής προς την οικονοµική πολιτική της 
ΕΕ που απεικονίζει τους προαναφερθέντες στόχους.  
 
Αυτή τη στιγµή, στις αναπτυγµένες χώρες, συχνά η ανησυχία για τους ρυθµούς 
ανάπτυξης της οικονοµίας τους και του ΑΕΠ  αναγκάζει τις κυβερνήσεις για να 
αποµακρυνθούν από την εφαρµογή των αλλαγών που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν 
πραγµατικά βιώσιµη ανάπτυξη. Η ρητή αναγνώριση ότι η αύξηση του ΑΕΠ δεν σηµαίνει 
αυτόµατα  αύξηση ευηµερίας, και ότι πρέπει να µετρηθούν κι άλλες σηµαντικές 
προτεραιότητες σε σχέση µε τους οικονοµικούς στόχους, πρέπει να είναι ένα βασικό 
βήµα που θα να ελευθερώσει τις κυβερνήσεις για να θέσουν σε ισχύ τα µέτρα που 
καθορίζονται στο τµήµα "Ρυθµίζοντας την οικονοµία ώστε να γίνει υπεύθυνη»  
 
 

Ισότητα των Φύλων 
 

Σε όλο τον κόσµο, οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερο από τους άνδρες για ισοδύναµη 
εργασία, στερούνται την πρόσβαση στη γη και πίστωση, και προσφέρουν περισσότερο 
από όσο τους αντιστοιχεί  στην φροντίδα του παιδιού τους και των ηλικιωµένων,  στην 
εθελοντική εργασία και άλλες απλήρωτες εργασίες. Παγκοσµίως, οι περισσότεροι φτωχοί 
είναι γυναίκες. Υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η προκατάληψη καταστέλλει πραγµατικά την 
οικονοµική δραστηριότητα.  
Σηµειώνουµε ότι το κίνηµα µικρο-πίστωσης  έχει δώσει σε εκατοµµύρια  γυναικών µια 
πολύτιµη οικονοµική ώθηση. Πρέπει να επιβάλουµε µέτρα  ίσης  πρόσβασης για τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, στη διεύθυνση επιχειρήσεων και σε όλα τα επίπεδα 
θέσεων. Εποµένως οι Πράσινοι υποστηρίζουν έντονα µια πολιτική που στοχεύει 
συγκεκριµένα στη συµµετοχή και την επιτυχία των γυναικών στον οικονοµικό χώρο, 
όπως η καλή και προσιτή παιδική µέριµνα, γενναιόδωρες γονικές άδειες, επιδόµατα 
εγκυµοσύνης για τους θηλυκούς επιχειρηµατίες, µέτρα που προωθούν την ισορροπία 
φύλων σε όλους τους τοµείς όπως τις ποσοστώσεις για τις γυναίκες στα συµβούλια των 
εταιριών. Οι πράσινοι θέλουν την ισότητα των φύλων τόσο γενικά όσο και ειδικά  στην 
αγορά εργασίας (δείτε τις πράσινες πολιτικές απασχόλησης πιο κάτω).  
 

Ισότητα µεταξύ των γενεών 



  
Η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη πρέπει να εξεταστεί όχι µόνο από την 
άποψη της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων που ζουν σήµερα, αλλά και από την 
άποψη της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα  θεωρεί ότι 
οι άνθρωποι που ζουν σήµερα έχουν ευθύνες προς τις επόµενες γενεές. Αυτό είναι 
ακρογωνιαίος λίθος της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξής .  
Από αυτή την άποψη, το πράσινο κόµµα  θέλει να ωθήσει την καινοτοµία και τους 
εναλλακτικούς τρόπους ζωής προκειµένου να προετοιµαστεί το καλύτερο µέλλον για τις 
επόµενες γενεές και για να µειωθεί το περιβαλλοντικό χρέος, κάτι που πρέπει να 
αντέξουν οι επόµενοι. Οι Πράσινοι θέλουν να καταπολεµήσουν το βραχυπρόθεσµο που 
είναι επικρατεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και των ιδιωτικών και δηµόσιων 
τοµέων. Η τριµηνιαία κίνηση των εταιριών, η βραχυπρόθεσµη κίνηση κέρδους των 
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οι κυβερνήσεις που περιορίζουν τον ορίζοντά τους 
σύµφωνα µε τους εκλογικούς κύκλους δεν συµβάλλουν  στις βιώσιµες στρατηγικές. 
Θέλουµε  επενδύσεις που επιφέρουν µακροπρόθεσµα οφέλη. Εµείς οι πράσινοι πάντα 
επιδιώκουµε να εφαρµόσουµε την προληπτική αρχή. ∆εν θα υποστηρίξουµε τα µέτρα 
που παρουσιάζουν  πιθανές απειλές στην ανθρώπινη υγεία ή την περιβαλλοντική 
ευηµερία. Ούτε δεν θα δεχτούµε την καθυστέρηση στην εφαρµογή των νέων 
προληπτικών µέτρων απλώς λόγω του ότι οι επιστηµονικές µελέτες δεν είναι αρκετά 
πολυάριθµες. Θέλουµε προνοητικές πολιτικές για να επιφέρουµε ένα  σταθερά 
ρυθµισµένο φορολογικό και οικονοµικό περιβάλλον 10 που θα ενθαρρύνει την πράσινη 
καινοτοµία και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.  
Η κίνηση προς το µακροπρόθεσµο είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου να εγγυηθεί η 
µελλοντική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών ταµείων σε µια γηράσκουσα κοινωνία.  
Εποµένως, προτείνουµε:  

• Ένα µεγάλης κλίµακας σχέδιο οικο-επένδυσης για τις βιώσιµες τεχνολογίες του 
µέλλοντος. Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της οικονοµίας της, η ΕΕ έχει τη 
δυνατότητα να αναλάβει το προβαδίσµατος σε αυτόν τον µετασχηµατισµό. 
Πρέπει να υποστηρίξει επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και το 
επιχειρηµατικό πνεύµα στους "οικο-ακµάζοντες" τοµείς όπως η βιώσιµη 
κατασκευή και κατοικίες την πράσινη βιοµηχανική χηµεία, την ανανεώσιµη 
ενέργεια, τη βιώσιµη γεωργία, την οικολογική κινητικότητα, την ε-επικοινωνία, 
κ.λπ.  

• Προκειµένου να µειωθεί το περιβαλλοντικό χρέος, προτείνουµε µια υποχρεωτική 
και συστηµατική προκαταρκτική αξιολόγηση του κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δηµόσιων αποφάσεων. Επίσης συστηµατικά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στη δηµόσια σύµβαση, ένα φιλόδοξο 
σχέδιο επένδυσης για την ανακαίνιση κατοικίας, πράσινη φορολογία στον τοµέα 
των µεταφορών, κ.λπ.  

• Τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια, χρησιµοποιούνται  κατά ένα τεράστιο ποσοστό 
τους αυτήν την περίοδο για την κερδοσκοπία και την επένδυση σε κοινωνικά 
ανεύθυνες δραστηριότητες. Οι πράσινοι θέλουν υποχρεωτικά µέτρα για να 
αναπροσανατολιστούν οι επενδύσεις αυτές προς τη βιώσιµη ανάπτυξη και 
κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες. 

• Όσον αφορά τους φόρους κληρονοµιάς και δωρεάς, οι πράσινοι  θεωρούν ότι ο 
κύριος στόχος τους πρέπει να είναι να αντιστρέψουν και να αποτρέψουν την 
άδικη συσσώρευση πλούτου και δύναµης. Πρέπει να έχουν ως σκοπό να 



ανακατανείµουν τον πλούτο και να αυξήσουν την ισότητα της ευκαιρίας. Πρέπει 
λοιπόν να υπολογίζονται µε σε σχέση µε τις περιστάσεις του προσώπου που 
λαµβάνει την κληρονοµιά κι όχι αυτού που χορηγεί.. Πρέπει επίσης να 
επεκταθούν για να περιλάβουν τα δώρα που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
διάρκειας ζωής ενός χορηγού, παρά απλώς αυτών που δίνονται ως κληρονοµιά 
στο θάνατο.  

 
Η δικαιοσύνη µεταξύ των εθνών 

 
Λόγω  δεκαετιών όπου οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων είχαν πίστη στην αυτό-
ρύθµιση των αγορών, και λόγω της συνεπαγόµενης έλλειψης αποτελεσµατικού διεθνούς 
οικονοµικού κανονισµού, η παγκοσµιοποίηση έχει οδηγήσει σε ένα περαιτέρω 
αυξανόµενο χάσµα πλούτου µεταξύ των εθνών και µέσα στα έθνη. Αυτό απειλεί την 
παγκόσµια ειρήνη και σταθερότητα. Ενώ µερικές χώρες έχουν κατορθώσει να βγάλουν 
πολλούς ανθρώπους από την ένδεια, άλλες, ιδιαίτερα στην Αφρική, βυθίζουν όλο και 
βαθύτερα. Ενώ οι οικονοµολόγοι εγκωµιάζουν τα αποτελέσµατα αποδοτικότητας της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης όπως απεικονίζεται στην ανάπτυξη των παγκόσµιων 
αριθµών ΑΕΠ, αποτυγχάνουν να αναφέρουν ότι δεν παράγεται ένα υγιής κοινωνικός 
ιστός, χωρίς τον οποίο µια βιώσιµη παγκόσµια ανάπτυξη δεν είναι δυνατή.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει έναν κυρίαρχο ρόλο να επανεισαγάγει την πολιτεία στην 
οικονοµία. Η ΕΕ έχει γίνει η παγκοσµίως µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη. Το ευρώ 
ανταγωνίζεται µε το  δολάριο ως αποθεµατικό νόµισµα στο παγκόσµιο εµπόριο. Οι 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίζουν για τις ζωές εκατοµµυρίων των ανθρώπων έξω από 
την ΕΕ.  
 
Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κερδίζει τις 
δυνάµεις συν-απόφασης στην εµπορική πολιτική της ΕΕ. Η ΕΕ είναι σήµερα εξαιρετικά 
σηµαντικός δράστης, και η οικονοµική πολιτική της έχει την ευθύνη να θέσει τη σωστή 
κατεύθυνση και να καθοδηγήσει την αλλαγή µακριά από την τρέχουσα επικίνδυνη 
πορεία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης.  
Το Ευρωπαϊκό Πράσινο κόµµα καθοδηγείται από την πεποίθηση της ενδυνάµωσης των 
ανθρώπων. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν δοµές που επιτρέπουν στους 
ανθρώπους να συµµετέχουν στην οικονοµία µε τον τρόπο που επιλέγουν. Για να επιτύχει 
τέτοια ελευθερία είναι απαραίτητο να επιτραπεί η τοπική ή περιφερειακή λήψη 
αποφάσεων οικονοµικής πολιτικής, όχι για να αντικαταστήσει τις διεθνείς δοµές όπου 
είναι κατάλληλες, αλλά για να παρέχει τις ευκαιρίες για  συµµετοχή, σταθεροποίηση της 
οικονοµίας και να καταστήσει τις οικονοµικές διαδικασίες και τα αποτελέσµατά τους πιο 
ορατά και πιο ποικίλα όπου αυτό είναι δυνατό και χρήσιµο.  
Το κατάλληλο επίπεδο και  γεωγραφική δοµή της παραγωγής και της εµπορίας είναι ένα 
σύνθετο ζήτηµα. Ορισµένα προϊόντα απαιτούν µια παγκόσµια κλίµακα για να παραχθούν 
οικονοµικά, ενώ άλλα, η παραγωγή αποτελεσµατικότερα αναλαµβάνεται σε  πιο 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ένα τεράστιο µέρος του παγκόσµιου εµπορίου είναι 
περιβαλλοντικά επιβλαβές και δεν δηµιουργεί την αληθινή αξία οπουδήποτε, επειδή 
πολλά προϊόντα παγκόσµιας προέλευσης απλώς απεικονίζουν τις κοινωνικές διαφορές 
και περιβαλλοντικές διαφορές όπως πρακτικές χρήσης  αποβλήτων µεταξύ των χωρών.  



Η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί µια δραστική µείωση αυτού του περιβαλλοντικά 
επιβλαβούς εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό οικολογικό ίχνος, το οποίο 
πρέπει να απεικονιστεί στις τιµές. Εποµένως χρειαζόµαστε ένα διεθνές ρυθµιστικό 
πλαίσιο που βάζει παγκόσµια πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης.  
 
Αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν θεµιτό ανταγωνισµό µέσω ενός επιπέδου δραστηριότητας 
ίσων ευκαιριών για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά και αυτό µπορεί µόνο να 
επιτευχθεί εάν οι παίκτες της αγοράς αποτρέπονται από την εκµετάλλευση παγκόσµιων 
κοινών αγαθών προς το πλεονέκτηµά τους.  
Αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο πρέπει να τηρήσει την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιηµένων ευθυνών από τη ∆ιακήρυξη του Ρίο Ηνωµένων Εθνών το 1992. 
∆εδοµένου ότι οι βιοµηχανικές χώρες φέρουν την µεγαλύτερη ευθύνη για την 
περιβαλλοντική υποβάθµιση και τη µείωση των φυσικών πόρων, πρέπει να πάρουν τις 
πιο αυστηρές υποχρεώσεις, συγχρόνως βοηθώντας τις αναπτυσσόµενες χώρες για 
συµµορφωθούν στα παγκόσµια πρότυπα σε εύλογο χρόνο.  
 
Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την αφορολόγητη πρόσβαση που έχει χορηγήσει στις 
εισαγωγές από τα 49 πιο ελάχιστα αναπτυγµένα έθνη (εκτός από όπλα) και να ενισχύσει 
τη βοήθειά της, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της τεχνολογίας, για να τους 
βοηθήσει να αναπτύξουν τις οικονοµίες τους µε έναν βιώσιµο τρόπο.  
 
 

Εποµένως, εµείς οι Πράσινοι προτείνουµε: 
 

• Ότι οι κανόνες του οι διεθνούς εµπορίου πρέπει να επιτρέψουν τη δηµιουργία 
περιφερειακών οικονοµικών περιοχών. Πρέπει να αλλάξουν ώστε να 
διευκολύνουν τη συγκέντρωση 12 αποδοτικών και ανταγωνιστικών 
περιφερειακών ή ακόµα και τοπικών βιοµηχανιών µε την ενθάρρυνση της τοπικής 
προέλευσης εισροών και επιτρέποντας µεγαλύτερη ελευθερία στις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις στον τοµέα της δηµόσιας σύµβασης.  

• Να κατοχυρώσει ότι οι πατέντες ιδιωτικών εταιριών που είναι ουσιαστικές για 
την πάλη κατά παγκοσµίων ασθενειών ή για την κλιµατική αλλαγή πρέπει να 
λαµβάνουν υποχρεωτικά αδειοδότηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κόστη που 
απαιτούνται  για την ανάπτυξή τους. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τεχνολογίες και 
προϊόντα βιώσιµα να διαδοθούν ταχύτερα.  

• Αναπτυξιακές πολιτικές που ενισχύουν το ελέυθερο εµπόριο πρέπει να 
αντικατασταθούν µε προγράµµατα στοχευµένα στη διατήρηση προστιθέµενης 
τοπικής αξίας µε την υποστήριξη των βασικών υποδοµών της εκπαίδευσης και 
της υγείας, και µε τη πολιτειακού χώρου για τις κοινότητες να αποφασίζουν µόνες 
για το συγκεκριµένο τρόπο βιώσιµης ανάπτυξης που θα εφαρµόσουν. 

• Οι δότριες  χώρες να αυξήσουν αισθητά τις ροές ενίσχυσής τους για την 
προγραµµατισµένη πολύπλευρη και διµερή βοήθεια σε τουλάχιστον 0,7% του 
ΑΕΠ, ειδικά για τις λιγότερες αναπτυγµένες χώρες, έτσι ώστε όλες οι χώρες είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Στόχους Ανάπτυξης της  Χιλιετίας µέχρι το 2015, 
ειδικότερα τη µείωση στο µισό των επιπέδων ένδειας πληθυσµών τους, την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση για όλα τα αγόρια και τα κορίτσια, και την καθολική 



πρόσβαση στην υγεία και τον καθαρισµό του πόσιµου νερού. Εν τέλει, όλα τα 
κράτη της ΕΕ πρέπει τελικά να κάνουν όσα λένε και υπόσχονται.  

• Σε συµπλήρωση εθνικών και πολυεθνικών βοηθειών, ένα παγκόσµιο κεφάλαιο 
των Η.Ε. πρέπει να δηµιουργηθεί για να συλλέξει τα εισοδήµατα από τη 
φορολογία των παγκοσµίως αρνητικών προς τα κοινά πρακτικών, όπως η 
διασυνοριακή περιβαλλοντική ρύπανση (π.χ. παγκόσµιος φόρος στα αεροπορικά 
εισιτήρια), οικονοµική κερδοσκοπία (µέσω ενός τύπου Tobin/Spahn φόρου της 
κερδοσκοπίας) καθώς επίσης και από χρεώσεις χρηστών πόρων που βρίσκονται 
στα διεθνή ύδατα.  

 
• Η πλήρης ακύρωση όλου του δηµόσιου χρέους των φτωχότερων 

αναπτυσσόµενων χωρών 
• Ότι οι διεθνείς εµπορικοί κανόνες, όπως ενσωµατώνονται από έναν σηµαντικά 

µεταρρυθµισµένο Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), πρέπει να γίνουν 
δικαιότεροι και να υπόκεινται στους υψηλότερους στόχους µιας αληθινά 
βιώσιµης παγκόσµιας ανάπτυξης (συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών 
δικαιωµάτων, των περιβαλλοντικών και  της προστασίας καταναλωτών).  

 
Οι Πράσινοι εποµένως υποστηρίζουν: 

• Συµφωνίες που σταθεροποιούν τις τιµές των πιο ασταθών γεωργικών αγαθών 
εξαγωγής να  εγγυώνται δίκαιο και σταθερό εισόδηµα στους µικρούς παραγωγούς 
περιλαµβάνοντας τους παραγωγούς και τους καταναλωτές κατά µήκος της 
ολόκληρης αλυσίδας.  

• Ότι εισαγωγές στην ΕΕ από τις χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τις διεθνείς 
συµφωνίες κλίµατος που δεν τις τηρούν ή που δεν εφαρµόζουν τα πρότυπα 
εργασίας ILO πρέπει να υπόκειται σε συνοριακές φορολογικές ρυθµίσεις 
συνόρων προκειµένου να αποκατασταθεί το επίπεδο ίσης ευκαιρίας.  

• Να ενισχυθούν τα διεθνώς πιστοποιηµένα προϊόντα ∆ίκαιου Εµπορίου στις 
αγορές της ΕΕ, εξουσιοδοτώντας τους δηµόσιους φορείς για να κάνουν θετικές  
διακρίσεις υπέρ τους στις πολιτικές προµηθειών  τους, µε την απαλλαγή τέτοιων 
προϊόντων από τα δασµολόγια στα σύνορα της ΕΕ, και µε την απαίτηση διάθεσης 
από τους µεγάλους µεταπωλητές στα καταστήµατά τους.  

• Ο ΠΟΕ να συνδεθεί περισσότερο µε ένα µεταρρυθµισµένο και εκδηµοκρατισµένο 
σύστηµα των Η.Ε, στο οποίο οι διεθνείς στόχοι δικαιοσύνης είναι 
θεσµοθετηµένοι από το οικονοµικό Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε.  

• Για τον ίδιο λόγο, η Παγκόσµια Τράπεζα και το διεθνές νοµισµατικό Ταµείο 
(∆ΝΤ) να µεταρρυθµιστούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους για να 
απεικονίσουν επαρκώς τις φωνές των αναπτυσσόµενων χωρών και πρέπει να 
ελέγχονται από το Οικονοµικό Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε.  

 
Πράσινες πολιτικές απασχόλησης: προς την πλήρη δραστηριότητα 

 
Θεωρούµε ότι µια οικονοµία µπορεί να αναπτυχθεί µόνο εάν µπορεί να κινητοποιήσει 
την ενέργεια και τη δηµιουργικότητα των πολιτών στη δηµιουργία της βιώσιµης αξίας 
για τους ίδιους  και την κοινωνία που µετέχουν. Αυτή η κινητοποίηση δεν µπορεί να 
επιτευχθεί αφήνοντας µόνη την αγορά εργασίας.  Απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των 
δηµόσιων αρχών.  



 
Η δηµιουργία αξίας, υπό την πράσινη έννοια της λέξης, δεν είναι µόνο η συσσώρευση 
υλικής αφθονίας ή πλούτος δραστηριοτήτων αγοράς: οι πολιτιστικές, πολιτικές, 
καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και επιστηµονικές δραστηριότητες, οικογενειακή φροντίδα  
όλα συµβάλλουν στον κοινό πλούτο. Και δεν πληρώνονται απαραιτήτως όλες οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζουν την δηµιουργία αξίας. Πολλές είναι εθελοντικές και 
τις υποστηρίζουµε. Πρέπει όλοι να αναγνωριστούν και να ανταµειφθούν από την 
κοινωνία (έχοντας κατά νου το µεγάλο χάσµα µεταξύ φύλων στη διανοµή της 
πληρωµένης και απλήρωτης εργασίας καθώς επίσης και την οικονοµική αξία των 
διαφορετικών τύπων εργασιών γενικά). Κατά συνέπεια, η δραστηριότητα ενός ατόµου 
µπορεί να πάρει διάφορες µορφές κατά τη διάρκεια ενός µιας ζωής. Τώρα αναγνωρίζεται 
µόνο η πληρωµένη εργασία σε οποιοδήποτε τοµέα της οικονοµίας (δείτε ανωτέρω),  
αλλά η εκπαίδευση, η φροντίδα παιδιών ή συγγενών, ο χρόνος αφιρεωµένος στην 
κοινότητα αποτελούν επίσης τρόπους προσφοράς στην κοινωνία  
 
Υποστηρίζουµε το στόχο της "πλήρους απασχόλησης" για εκείνους που αναζητούν 
πληρωµένη εργασία αλλά για µας, ο στόχος πρέπει να επεκταθεί στην έννοια "πλήρης 
δραστηριότητα".  
 
Οι Πράσινοι αναγνωρίζουν ότι τα δικαιώµατα των ανθρώπων έρχονται µε τις ευθύνες. 
Αυτό επαναπροσδιορίζει κάπως τις ευθύνες όλων των ενδιαφερόµενων οικονοµικών 
δραστών:   

• Για την κοινωνία να δηµιουργήσει τους όρους που επιτρέπουν την ανάπτυξη και 
την ανταµοιβή της πλήρους δυνατότητας καθενός µας µε την προοπτική της 
"πλήρους δραστηριότητας"  

• Οι εργοδότες να εφαρµόσουν πραγµατικά αυτούς τους όρους και να ωφεληθούν 
χωρίς φόβο της διάκρισης  

• Τα άτοµα για να εκµεταλλευθούν ενεργά τις ευκαιρίες αυτές και να εξασφαλισθεί 
ότι συµβάλλουν στην ευρύτερη κοινωνία. Εντούτοις αναγνωρίζουµε ότι στις 
κοινωνίες µας, ένας αυξανόµενος αριθµός προσωρινών και αβέβαιων 
εργαζοµένων µε συµβάσεις συµβάλλει αλλά αποκλείεται από τις κοινωνικές 
παροχές και τα δικαιώµατα, ειδικά γυναίκες. Επιπλέον, υπάρχουν πολίτες που για 
κάποιο λόγο (ασθένεια, εθισµός, άτοµα µε ειδικές ανάγκες...) δεν είναι ικανός να 
συµβάλουν και χρειάζονται επαρκή υποστήριξη από την κοινωνία.  

 
Η έννοια που παντρεύει την ευελιξία µε την ασφάλεια είναι πολύ πράσινη πράγµατι. 
Εντούτοις, ο όρος "flexicurity" (Ευελφάλεια ? ) πάρα πολύ συχνά έχει 
χρησιµοποιηθεί ως µεταµφίεση για την ασυγκράτητη ευελιξία και την άρση των 
ελέγχων. Ενώ η ευελιξία είναι σηµαντική να επιτρέψει στις κοινωνίες µας και τις 
οικονοµίες µας για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός µεταβαλλόµενου κόσµου, 
το κράτος έχει την ευθύνη να προστατεύσει τους ανθρώπους από τον αντίκτυπο των 
οικονοµικών διακυµάνσεων και να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικών 
προτύπων και τις συνθήκες εργασίας. Για τους Πράσινους η ασφάλεια εποµένως 
είναι όχι λιγότερο σηµαντική από την ευελιξία. 
 
  



Για τους Πράσινους, ένα βασικό όργανο να εγγυηθεί τη σωστή ισορροπία µεταξύ αυτών 
των στόχων είναι ένας ισχυρός θεσµοποιηµένος διάλογος µεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, που αντιπροσωπεύουν τους πολίτες στην εργασία και τους εργοδότες. Αυτό θα 
είχε έναν βασικό ρόλο να παίξει στη διαµόρφωση των κανόνων και των οργάνων (όροι 
συµβάσεων, αµοιβές, οφέλη...) από την αγορά εργασίας. Οι Πράσινοι είναι ενάντια στην 
επέκταση της αρχής «Χώρας Προέλευσης»  στα κοινωνικά δικαιώµατα (ασφάλεια, υγεία, 
κοινωνική προστασία, αµοιβές) προκειµένου να αποτραπεί η κοινωνική απόρριψη.  
 
 
Συγκεκριµενα, στον τοµέα της αγοράς εργασίας, προτείνουµε 

• Ότι το νοµικό περιβάλλον να εξασφαλίζει ότι όλοι οι αναγνωρισµένοι τύποι 
δραστηριοτήτων συµβάλλουν στη συγκέντρωση του δικαιώµατος ενός προσώπου 
στις κοινωνικές παροχές (υγεία, ανεργία, σύνταξη, γονική άδεια, παιδική µέριµνα, 
ανικανότητα...) και να επιτρέπει αποτελεσµατικά τον αυτοπροσδιορισµό σχετικά 
µε τον τύπο δραστηριότητας και την εναλλαγή.  

• Ότι οι ρυθµίσεις σχετικά µε το χρόνο απασχόλησης πρέπει να αφήσουν µεγάλο 
χρονικό περιθώριο για τους πολίτες να αναπτύξουν δραστηριότητες έξω από την 
εργασία τους και να οργανωθεί προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το αποτέλεσµα 
από την άποψη της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Εποµένως οι Πράσινοι 
υποστηρίζουν όλα τα είδη συλλογικών ή/και µεµονωµένων εθελοντικών µέτρων 
µείωσης χρόνου απασχόλησης, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας, τόσο µέσα όσο και έξω από την ΕΕ. Όσον αφορά 
το χάσµα φύλων στη διανοµή της µερικής απασχόλησης εργασίας (οι 
περισσότεροι από τους µερικής απασχόλησης εργαζοµένους είναι γυναίκες) οι 
Πράσινοι υποστηρίζουν τα µέτρα που ενθαρρύνουν τους άνδρες να µειώσουν το 
χρόνο απασχόλησης.  

• Το νοµικό περιβάλλον να παρέχει τα πραγµατικά κίνητρα στη δραστηριότητα. 
Αυτό σηµαίνει ότι η φορολογία πρέπει να αποµακρυνθεί από την εργασία (δείτε 
κατωτέρω) σε φόρους κεφαλαίου και ενέργειας έτσι ώστε οι εργοδότες 
ενθαρρύνονται για να δηµιουργήσουν τις θέσεις  και για να εξοικονοµήσουν 
ενέργεια.  Επίσης ο συνδυασµός αποζηµίωσης ανεργίας και κινήτρων ανάληψης 
αξιοπρεπούς εργασίας να είναι ευνοϊκός οικονοµικά για το άτοµο. Αυτά τα 
κίνητρα πρέπει να εφαρµοστούν παράλληλα µε µια αύξηση στο βασικό επίδοµα 
για να µην µείνουν πίσω αυτοί που δεν µπορούν να εργαστούν ή δεν µπορούν να 
βρουν µια εργασία στην αγορά.  

• Η ισότητα των φύλων να γίνει µια πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας. Αυτό 
σηµαίνει την ισότητα, ειδικά στις αµοιβές και οφέλη υπαλλήλων στην επιλογή 
των υποψηφίων και στην ασφάλεια εργασίας. Αυτό συνεπάγεται ειδικά µέτρα π.χ. 
φροντίδας των παιδιών µέτρων, µέτρα για να διευκολυνθεί η επιστροφή στην 
εργασία µετά από τη γονική άδεια και να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν 
το µερίδιό τους στην οικογενειακή εργασία.  

• Ότι συγκεκριµένα µέτρα θα λαµβάνονται για την ίση συµµετοχή των µεταναστών 
στην αγορά εργασίας  

• Προκειµένου να υποκινηθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα, οι  αυτοαπασχολούµενοι 
να έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν στις ρυθµίσεις κοινωνικής ασφάλισης 
(π.χ. ανεργία, συντάξεις, γονικές άδειες, επίδοµα ανικανότητας, κ.λπ.), 
βασισµένες στις επαρκείς συνεισφορές.  



• Να δίνεται αυξηµένη προτεραιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση  από τις 
δηµόσιες πολιτικές εξασφαλίζοντας ότι όλοι  έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
πλήρως τις δυνατότητές του/της. Με απόλυτους όρους αυτό σηµαίνει τους 
αυξανόµενους προϋπολογισµούς για την εκπαίδευση, αλλά και επαρκή νοµοθεσία 
που επιτρέπει στα άτοµα για να εκπαιδεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους (π.χ. υποστήριξη στα σχέδια ισόβιας εκπαίδευσης, ευελιξία στις 
εκπαιδευτικές άδειες sabbaticals κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας κάποιου, 
υποχρέωση για τους εργοδότες να παρέχουν ή να επιτρέπουν την πληρωµένη 
εκπαίδευση)  

• Ότι οι δηµόσιες αρχές να υποστηρίζουν ενεργά τους άνεργους ανθρώπους σε 
ατοµική βάση, παρέχοντας βοήθεια στην εύρεση δραστηριότητας (απασχόλησης, 
κατάρτισης, κ.λπ...) που ταιριάζει µε τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες τους και τους 
επιτρέπει να συµβάλουν στη δηµιουργία αξίας για την κοινωνία. Αυτό 
συνεπάγεται τα κατάλληλα επίπεδα προσωπικού και οικονοµικών µέσων που 
επιτρέπουν αυτήν την προσωπική βοήθεια.  

• Ότι ένας βασικός µισθός να εφαρµόζεται σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επιτρέποντας τις διαφορές, π.χ. ανά τοµέα ή γεωγραφική βάση.  

• Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων πρέπει να έχουν διευρυµένες ειδικότητες 
Όπως υποστηρίζει το ETUC.  

• Ότι η επιβολή του εργατικού δικαίου δνα έχει αυξανόµενη προτεραιότητα 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η µαύρη εργασία αγοράς - επάνω στην οποία 
διάφοροι τοµείς έχουν βασιστεί βαριά  π.χ. στην φροντίδα για τους ηλικιωµένους  
να  καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά, εστιάζοντας στους παράνοµους εργοδότες 
που πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα δικαιώµατα εργασίας των υπαλλήλων 
τους. Αυτό συγκεκριµένα σηµαίνει ότι οι ικανοποιητικοί ανθρώπινοι και υλικοί 
πόροι πρέπει να διατεθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικός 
έλεγχος  

• Υποστηρίζουµε το αποκλεισµό επιχειρήσεων από τη δηµόσια υποστήριξη σε 
περιπτώσεις παραβιάσεων της ισότητας φύλων ή του εργατικού δικαίου.  

 
 
 
 
 

Φορολογία και πράσινες επιχορηγήσεις 
 
Οι φόροι και η πολιτική επιχορηγήσεων να συµβάλλουν σε µια κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά δίκαιη οικονοµία. Η φορολογία έχει τρεις κύριες λειτουργίες στην 
οικονοµία: οι φόροι παράγουν τα εισοδήµατα για τα δηµόσια παρεχόµενα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, είναι µέσα να ανακατανεµηθεί το εισόδηµα και ο πλούτος µεταξύ των ατόµων 
και των περιοχών και είναι µια µέθοδος για να ρυθµιστούν οι οικονοµικές 
δραστηριότητες για να υποκινήσουν εκείνες τις δραστηριότητες που είναι ευεργετικές 
κοινό στον καλό και µειώνουν τα ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, στον 
κλιµατικό αγώνα, οι φόροι, οι δαπάνες και το εµπόριο εκποµπών είναι τα όργανα που 
µπορούν να ενθαρρύνουν µια αποδοτική κατανοµή των πόρων.  
Οι φόροι και οι επιχορηγήσεις πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιοι και εύκολο να 
διανεµηθούν. Η πράσινη κοινωνικο-οικολογική φορολογική µεταρρύθµιση µετατοπίζει 



την ισορροπία από την εργασία προς την χρήση των πεπερασµένων φυσικών πόρων και 
προς  µια µεγαλύτερη φορολογία του κεφαλαίου. ∆εν είναι αποδεκτό ότι η εργασία ως 
παράγοντας παραγωγής να είναι φορολογηµένη υψηλότερα από το κεφάλαιο.  
Στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της απάτης πρέπει να δοθεί ισχυρότερη 
προτεραιότητα ως εκ τούτου επαρκείς πόροι πρέπει να παρασχεθούν.  
 
Προτείνουµε:  
Οικολογικοί φόροι και οικο-επιδόµατα:  
Οι οικολογικοί φόροι και τα οικο-επιδόµατα επιφέρουν µια βιώσιµη οικονοµία µέσω της 
προώθησης των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι πράσινες 
επιλογές πρέπει να ενθαρρυνθούν οικονοµικά αντί να τιµωρούνται. Από αυτή την άποψη, 
οι φόροι του CO2 και ενέργειας πρέπει να είναι ένα κεντρικό στοιχείο της φορολογικής 
πολιτικής, όχι µόνο µία επιπλέον  προαιρετική επιλογή σε ένα φορολογικό σύστηµα που 
δεν λειτουργεί αυτήν την περίοδο υπέρ του περιβάλλοντος και ενάντια στην αλλαγή του 
κλίµατος.  
 
Εάν η ενέργεια γίνεται περισσότερο δαπανηρή, η εξοικονόµησή της γίνεται 
ελκυστικότερη. Οι βιώσιµες κι ανανεώσιµες ενέργειες πρέπει να φορολογηθούν 
συγκριτικά λιγότερο από την µη- ανανεώσιµη ενέργεια. Παραδείγµατος χάριν, ο τοµέας 
της αεροπλοϊας δεν µπορεί πλέον να απολαύσει τα φορολογικά προνόµιά του, ενώ άλλοι 
τρόποι µεταφορών όπως οι σιδηρόδροµοι φορολογούνται. Στην κατοικία πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα.  

• ∆ίκαιος και προοδευτικός φόρος εισοδήµατος:  
Για τους Πράσινους, προκειµένου να εξασφαλιστεί δικαιοσύνη, ο φόρος εισοδήµατος 
πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις πηγές εισοδήµατος. Η εισοδηµατική φορολογία, υπό τον 
όρο σε ένα ελάχιστο κατώτατο όριο, πρέπει να είναι προοδευτική για να εξασφαλίσει ότι 
οι άνθρωποι συµβάλλουν σύµφωνα µε τη δυνατότητά τους να πληρώσουν. Οι 
φορολογικές ανακουφίσεις πρέπει να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιες και να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιµη επένδυση.  

• Πλήρης αγώνας στο ζήτηµα των εταιρικών φόρων  
Προκειµένου να αποφευχθεί ένας καταστροφικός φορολογικός ανταγωνισµός, οι 
Πράσινοι είναι υπέρ ενός κοινού πλαισίου εταιρικής φορολογίας παρόµοιο µε αυτόν που 
υπάρχει στο φόρο προστιθέµενης αξίας.  Αυτό πρέπει να περιλάβει µια εναρµονισµένη 
φορολογική βάση καθώς επίσης και διαφοροποιηµένα ελάχιστα φορολογητέα ποσοστά 
(δηλ. ένα σχετικά χαµηλό ελάχιστο φορολογικό ποσοστό για τα νέα κράτη µέλη κατά τη 
περίοδο προσαρµογής και υψηλότερο για τα παλαιά κράτη µέλη). Αυτό πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι οι εταιρίες συµβάλλουν το σηµαντικό µέρος φορολογικών εσόδων τους 
σε ολόκληρη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Φόροι ιδιοκτησίας ως δίκαιη συµβολή στα φορολογικά έσοδα:  
Το κεφάλαιο πρέπει να συµβάλει ένα σηµαντικό µέρος στα γενικά φορολογικά έσοδα. 
∆εδοµένου ότι οι άνισες διανοµές του εισοδήµατος και του κεφαλαίου αυξάνονται εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φόροι ιδιοκτησίας διαδραµατίζουν έναν ζωτικής σηµασίας 
ρόλο στη µείωση αυτών των ανισοτήτων. Αυτό θα επέτρεπε στα κράτη µέλη να 
χρηµατοδοτήσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες δηµόσιου ενδιαφέροντος ή για να µειώσει τη 
φορολογική επιβάρυνση στην εργασία. Στην κατανοµή οι όροι, που επιβάλλουν τους 
φόρους ιδιοκτησίας µπορούν ακόµη και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 
προτερηµάτων όπως την ακίνητη περιουσία  



 
• Εισαγωγή του φόρου Tobin/Spahn:  

Η οικονοµική κερδοσκοπία αντιπροσωπεύει έναν µεγάλο κίνδυνο αποσταθεροποίησης ης 
πραγµατικής οικονοµία και διευρύνει το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών. Ένας 
φόρος τύπου Tobin/Spahn στις οικονοµικές συναλλαγές µπορεί να βοηθήσει να µειώσει 
την αστάθεια των διεθνών χρηµατιστικών αγορών. Παράγει επίσης τα σηµαντικά 
εισοδήµατα βασισµένα στις συναλλαγές που εµφανίζονται κυρίως στις ιδιαίτερα 
αναπτυγµένες χώρες και θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει τη διεθνή 
αναπτυξιακή συνεργασία.  
 

• Εισαγωγή ενός συστήµατος διαχείρησης για τις εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου.  

Ένα cap-and-trade σύστηµα µπορεί να µειώσει τις συνολικές εκποµπές άνθρακα και να 
βάλει µια τιµή στο CO2. 
  
 
 
 

Ο ∆ρόµος της προόδου 
 
Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε ως ανθρωπότητα είναι τεράστιες. ∆ισεκατοµµύρια 
ανθρώπων επιδιώκουν να φθάσουν στο  βασικό βιοτικό επίπεδο: για να είναι σε θέση να 
φάνε, να έχουν  πρόσβαση στο καθαρό πόσιµο νερό, να έχουν αξιοπρεπές καταφύγιο, 
πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη και στη βασική εκπαίδευση, σε ένα ειρηνικό και 
υγιές περιβάλλον. Ακόµη και σε εκείνα τα µέρη του κόσµου που έχουν απολαύσει, για 
αιώνες ή µόνο για δεκαετίες, ένα γρηγορότερο ποσοστό οικονοµικής ανάπτυξης, 
απαντήσεις πρέπει να βρεθούν σε σηµαντικά ζητήµατα: η επιταχυνόµενη υποβάθµιση 
του περιβάλλοντός µας και µείωση των γήινων πόρων, οι αυξανόµενες κοινωνικές 
ανισότητες, µια αυξανόµενη εξάρτηση στα φάρµακα, η υποβάθµιση του κοινωνικού 
ιστού, παραδείγµατα ότι οι κοινωνίες µας δεν είναι στην υγιέστερη κατάσταση.  
 
Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, η πρόκληση της αλλαγής κλίµατος απειλεί άµεσα την ίδια 
την επιβίωση της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη. Ενώ δεν υποτιµάµε αυτή  την απειλή, 
βλέπουµε την πρόκληση αυτή και ως ευκαιρία.  Ας είναι µια κλήση αφύπνισης για 
όλους µας και µια κρίσιµη καµπή στην ιστορία της γης. Ο χρόνος έχει έρθει να κάνει την 
οικονοµία να δουλέψει για τους ανθρώπους - όχι µόνο για λίγους, εδώ και τώρα.  –  
 
Πρέπει να γίνει ένα όργανο για να αντιµετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις, και να θέσει 
τις κοινωνίες µας στην πορεία µιας βιώσιµης ανάπτυξης.  Η αλλαγή δεν θα γίνει από 
µόνη της. Θα απαιτήσει τη συµµετοχή όλων των φορέων. Οι κυβερνήσεις σε όλα τα 
επίπεδα, υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες τους, πρέπει να επανακτήσουν την 
πρωτοβουλία, ορίζοντας νέους κανόνες για τον οικονοµικό τοµέα, που θέτει τους 
στόχους, παρέχει τα κίνητρα, επενδύει στις βασικές περιοχές όπως η εκπαίδευση και η 
υγεία, αλλά και που δηµιουργεί τους όρους για τη δηµιουργικότητα και την ευστροφία 
των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για να ακµάσουν και να αναπτυχθούν. Οι 
επιχειρήσεις όλων των µεγεθών πρέπει επίσης να αγκαλιάσουν αυτές τις νέες προκλήσεις 
και να δεχτούν τους νέους κανόνες του παιχνιδιού, όχι µόνο σε τοπικό αλλά και διεθνές 



επίπεδο. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι δηµοκρατικές κυβερνήσεις είναι οι φύλακες του 
κοινού συµφέροντος. Κατόπιν πάλι, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν 
υπάρχει κανένας τρόπος που θα αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις χωρίς αναπτυγµένες και 
καινοτόµες επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν δραστηριότητες στις ανοικτές, διαφανείς και 
δίκαιες αγορές. Οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει 
κάπως να είναι και οι ανιχνευτές του νέου κόσµου µας και οι φύλακες των κυβερνήσεων 
και των επιχειρήσεων όµοιων.  
 
Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, είναι µέχρι όλους µας, ως πολίτες, ως καταναλωτές, ως 
σπουδαστές, ως εργαζόµενοι (που απασχολούνται ή όχι), ως επιχειρησιακά άτοµα για να 
συµπεριφερθούµε  µε έναν υπεύθυνο τρόπο. Τελικά, οι προαναφερθέντες παίκτες 
αποτελούνται πρώτα απ' όλα από ανθρώπους είναι άνθρωποι που θα καταστήσουν το 
µέλλον µας δυνατό. Συχνά ακούµε ότι η ανταπόκριση στις προκλήσεις εκτός από τη 
βραχυπρόθεσµη µεγιστοποίηση κέρδους θα σκοτώσει απλά την οικονοµία. Σε αυτούς, 
αποκρινόµαστε ότι µε την µη απάντηση στης προκλήσεις η οικονοµία σκοτώνει τον 
πλανήτη και τους κατοίκους της. 
 
Η ιστορία καταδεικνύει ότι οι βασικές εξελίξεις όπως η εµφάνιση των κοινωνικών 
δικαιωµάτων στο βιοµηχανοποιηµένο κόσµο δεν είναι η Νέµεση της οικονοµίας 
αντίθετα, την έχουν ωθήσει σε νέα ύψη (αν και εις βάρος του περιβάλλοντος!) Θεωρούµε 
ότι η τοποθέτηση των κοινωνιών µας στην πορεία για τη βιώσιµη ανάπτυξη θα έχει µια 
παρόµοια επίδραση. Ήδη σήµερα, βλέπουµε τις εκατοντάδες χιλιάδες των εργασιών που 
δηµιουργούνται στις χώρες που ήταν στην πρώτη γραµµή της πράσινης οικονοµίας. Σε 
εκείνη την οικονοµία της γνώσης και της καινοτοµίας, η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να 
πάρει έναν κύριο ρόλο. ∆εδοµένου ότι η αλλαγή κλίµατος δεν περιµένει, είναι τώρα ο 
χρόνος να ενεργήσει. 
 


