
Potřebujeme udržitelné a spravedlivé zemědělské politiky, které 
ochrání životní prostředí a zachrání malá venkovská společenství. 

Zemědělská politika musí přestat ničit živobytí 
malých zemědělců a nesmí stavět zemědělské 
podnikání na první místo. 
V zájmu našeho životního prostředí a živobytí 
malých a středně velkých rybářských podniků 
musíme okamžitě ukončit nadměrný rybolov. Je 
třeba, abychom chránili pobřežní oblasti a ostrovy 
s aktivním odvětvím rybolovu. Požadujeme 

rybářskou politiku s jasnými sociálními 
a hospodářskými cíli a opatřeními, 
které tomuto odvětví umožní snížit 
jeho závislost na fosilních palivech.

EU musí hrát aktivní úlohu v boji o vymýcení extrémní chudoby a 
hladu v rozvojovém světě. Obchodní politika EU sice hovoří o pomoci 
rozvojovým zemím, avšak děje se pravý opak: vystavujeme je čím dál 
méně spravedlivým obchodním požadavkům! Požadujeme obchodní 
politiku založenou na cílech rozvoje.

Elity se o to nestarají, vedoucí představitelé EU neposlouchají, banky 
ukrývají naše peníze za daňovými účely a nadnárodní společnosti 
využijí každou skulinu, pomocí níž placení daní obejdou. To se 
musí změnit!! Každý týden se ztratí miliardy zaplacené z našich 
daní, z nichž by mohly být placeny naše veřejné služby. Chceme 
spravedlnost v oblasti daní hned teď!

Volný obchod mezi dvěma partnery neprospívá vždy oběma z nich. 
Liberalizace obchodu hraje roli v celosvětové sociální a ekologické 
destrukci. Snažíme se zajistit, aby byly dodržovány normy, a jsme 
proti mezinárodním obchodním dohodám, které jsou vyjednány čistě 
v zájmu velkého obchodu.

Palestinci chtějí svobodu, spravedlnost a rovnost. 
Izrael po desetiletí upírá Palestincům jejich lidská 
práva a právo na sebeurčení. Jelikož je izraelská 
vojenská okupace již hluboce zakořeněná – díky 
osadám, kontrolním stanicím, zdi apartheidu a 
nehumánnímu obléhání v pásmu Gazy –, EU 
reaguje příliš rozpačitě a zároveň s Izraelem jedná jako doposud. 
Vyjadřujeme solidaritu s Palestinci, pokud jde o ukončení okupace, 
plnou rovnoprávnost palestinských občanů s izraelskými občany a 
právo na návrat palestinských uprchlíků. EU musí pozastavit platnost 
dohody o přidružení s Izraelem a zakázat obchod s osadami, dokud 
nebude Izrael dodržovat své závazky podle mezinárodního práva.

Skutečné partnerství pro 
rozvoj

Spravedlnost v oblasti daní
Palestina

SOLIDARITY

Navštivte naše webové stránky nebo se s nám spojte na kterékoli níže 
uvedené sociální platformě.

Poslanci Evropského parlamentu, kteří tvoří skupinu Evropská 
sjednocená levice / Severská zelená levice, předkládají vizi EU 
založené na solidaritě, právech pracovníků, míru, rovnosti žen 
a mužů, občanských svobodách, demokracii a odpovědnosti 
vůči životnímu prostředí. Jsme jediná genderově vyvážená 
politická skupina v Evropském parlamentu.

Evropská sjednocená levice / 
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„V naší skupině spolupracují poslanci Evropského parlamentu z 
celého kontinentu v boji proti nerovnosti a úsporným opatřením, při 
prosazování demokracie a základních práv, ochraně pracovníků, 
migrantů a marginalizovaných skupin, kontrole finančních trhů, 
boji proti změně klimatu a v boji za rovnost pohlaví, mír a globální 
spravedlnost. Toto je náš program. Budeme rádi, pokud nám 
sdělíte, jak můžeme lépe zastupovat vaše zájmy a hájit vaše 
právo na spravedlivou společnost. Navštivte prosím naše stránky 
„guengl.eu“, kde se o nás dozvíte více a jejichž prostřednictvím 
nás můžete kontaktovat.“ 

Úsporná opatření jsou neúspěšná ideologie 
a existuje spousta důkazů, které ukazují, 
že krize jsou ve skutečnosti vyvolávány 
a prohlubovány úspornými programy. 
Úsporná opatření prosazovaná vedoucími 
představiteli EU pracují ve prospěch 
bohatých a mocných tím, že udržují hospodářský systém, který staví 
potřeby finančních trhů nad sociální zájmy. Tuto politiku je naléhavě 
nutné změnit a zaručit solidaritu a vytváření pracovních míst v rámci 
hospodářského systému, jenž bude sloužit lidem, nikoli ziskům. 

Deregulační politiky a daňové škrty pro velké podniky 
poškozují pracovníky. Pod záminkou hospodářské 
soutěže a flexibility dochází ke snižování mezd a 
omezování práv pracovníků. Tyto útoky na pracovní 
práva musejí být zastaveny!

Evropa nemůže ignorovat neutěšenou situaci lidí, kteří hledají v EU 
lepší život, ani ignorovat důvody, které je donutily k útěku. Bojujeme 
za svobodu pohybu a jsme proti „pevnosti Evropa“. 
Evropa musí napravit svůj nefunkční migrační a 
azylový systém a zajistit bezpečný a legální přístup 
pro migranty a žadatele o azyl, včetně využívání 
humanitárních víz a přesídlování žadatelů o azyl.

Ať už usilujeme o spravedlivější politiky vůči rozvojovým zemím, 
bojujeme za práva osob bez státní příslušnosti nebo vyvíjíme trvalý 
tlak na EU, pokud jde o otázky lidských práv, jsme neúnavní v naší 
snaze o takovou EU, která vytváří pozitivní vztahy se zbytkem světa.

Zahraniční a bezpečnostní politika EU musí být založena na 
budování mírového světa. Usilujeme o všeobecnou demilitarizaci a 
podporujeme mezinárodní jaderné odzbrojení a přísnější regulaci 
prostřednictvím globálních dohod. Naši poslanci Evropského 
parlamentu stojí v čele mírových kampaní, vystupují proti vojenským 
akcím a podporují dialog jako řešení konfliktů. Nadále se stavíme 
proti zřízení vojensko-průmyslového komplexu EU a proti úloze, 
kterou EU hraje jako hybná síla vyzbrojování v rámci Evropy i mimo 
ni. 

Listina základních práv EU stanovuje práva chráněná v EU v šesti 
kapitolách: Důstojnost, Svoboda, Rovnost, Solidarita, Občanská 
práva a Soudnictví. Je pro EU právně závazná. Evropa tudíž musí 
dostát svým závazkům a odpovědnosti, pokud jde o lidská práva 
a demokracii jak doma, tak po celém světě. V této souvislosti 
důsledně bráníme soukromí uživatelů, pokud jde o komunikaci on-
line, a odmítáme nátlak lobbistických skupin velkých technologických 
společností, které usilují o špionáž občanů za účelem zisku.

Máme-li v Evropě dosáhnout 
opravdové rovnosti pohlaví, 
musíme odstranit nerovnost 
mezi platy žen a mužů, 
bojovat za práva LGBTI osob, 
podporovat rovné zastoupení 
v rozhodovacím procesu a 
zajistit, aby základem veškeré 
tvorby politik bylo hledisko 
rovnosti pohlaví. Vystupujeme 

proti mrzačení ženských genitálií, domácímu násilí, obchodování s 
lidmi a sexuálnímu násilí. Bojujeme za právo dívek na vzdělávání, za 
celosvětové uznání reprodukčních práv žen a za právo žádat o azyl 
kvůli pronásledování na základě pohlaví.

Podle nás také nastal nejvyšší čas, aby se EU 
a členské státy konečně chopily odpovědnosti v 
otázce násilí na ženách pomocí soudržné a ucelené 
celounijní strategie.

Úsporná opatření zabíjejí Neopevněná Evropa

Globální solidarita Hájení lidských práv

Pr     sazování míru ve světěGabi Zimmer
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Čas na přijetí zásadních opatření k řešení změny klimatu ve 
všech politických oblastech EU se krátí. Na 
světové úrovni usilujeme o ambicióznější cíle, 
které budou řešit změnu klimatu, a o opatření, 
jež pomohou rozvojovým zemím vyrovnat se 
s celosvětovým nárůstem teploty. Musíme 
chránit biologickou rozmanitost Evropy a 
prosazovat energii z obnovitelných zdrojů. 
Naše budoucnost spočívá v obnovitelných 
zdrojích energie, nikoli v nečistých fosilních palivech.

Boj za práva zvířat spočívá v ochraně těch, kteří sami mluvit 
nemohou. Jsme proti používání kožešin, krutým loveckým 
postupům, hrozivým podmínkám v masném průmyslu a proti 
zbytečným pokusům na zvířatech. Podle nás má každé zvíře 
právo na respekt a dobré životní podmínky.

ZELENĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ EVROPA
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