
Eŭropa Verda Partio deklaris en Parizo: 2011-11-13 

Reprezentantoj de la Eŭropaj Verdaj Partioj adoptis hodiaŭ en Parizo politikan proponon de 12 
punktoj elpaŝi de la aktuala financa, sociala kaj ekonomia krizo trafante Eŭropon, kaj montris 
vojmapon por nova bazigo de la Eŭropa projekto: 

“Ĉi tiuj krizoj erozias la socian koherecon kaj estigas politikan diseriĝon de la kontinento, puŝante 
nin al negraveco en la 21a jarcento. Iu ajn scenaro kiu estigas la disrompon de la Eŭrozono, kiu 
estus la unua paŝo al politika diseriĝo de Eŭropo, estas neakceptebla por ni. Aliflanke, ajna 
plibonigita politika integriĝo de la Eŭrozono ne rajtas estigi la kristaliĝon de du-rapideca Eŭropo”, 
diris Philippe Lamberts, MEP (Membro de la Eŭropa Parlamento) kaj kunprezidanto de la Eŭropa 
Verda Partio.

"La batalo por Eŭropa demokratio ne finis. La malsimpatiiĝo de la publika opinio rilate al la EU 
kreskadas pro la malkapablo de la 27 membro-ŝtatoj produkti daŭrigeblajn kaj progresemajn 
komunajn solvojn rilate la multflankajn krizojn kiuj trafadas la civitanojn”, diris Monica Frassoni 
[monika], kunprezidantino de la Eŭropa Verda Partio. “La nuna direktado-mekanismo estas tute 
neadekvata. Sed la kreskiganta malfortigo de la komunaj institucioj favorante malmodernan 
regadon gvidata de ‘Merkozy’ (Merkel & Sarkozy) faros nenion por plibonigi la situacion”. 

La plena teksto de la Pariza Deklaro estos havebla ĉe http://www.europeangreens.eu/congress/. 

La Verda propono inkluzivas:

Fari la ŝuldoŝarĝon de Grekio eltenebla;

Fari la Eŭropan Financan Stabileco-Fonduson (EFSF) (kaj estontan stabileco-mekanismon 
(ESM) ) efika barilo; 

Rekapitaligi la Eŭropajn bankojn; (fortigi la kapitalon de la bankoj)

Rebalanci la sintenon al nura ŝparemeco;

Forte rereguligi la financan industrion de Eŭropo;

Evoluigi ampleksan Eŭropan imposto-strategion, ekzemple aktive batali kontraŭ imposta fraŭdo, 
kaj malebligi imposto-evitadon; 

Establi Eŭropan Financan Fonduson (monetary fund, EMF); 

Fari la makro-ekonomian observo-kadron funkciebla kaj pli ekvilibra; 

Fari la EU-buĝeton instrumento de ekonomia politiko, kiu kreos fortan kaj validan Eŭropan 
Fiskon;

Lanĉi Verdan Novan Konsenton* por Eŭropo kiu inkluzivas: 

- Balanci la celojn de EU-2020 rilate stabilecon kaj kreskon, kaj financadon; 

- Pli efikigi la prezon de CO2 pere de fortigita redukto al 30% da forcej-gasaj emisioj**  ĝis 2020;

- Altrudo de karbono-streĉtestoj al financaj institucioj, la enkonduko de klimato-risko kiel sistema 
(trapenetranta ĉien) en la leĝ-donadon, la antaŭenigo de verdaj indicoj al kiuj indico-bazitaj 
fondusoj povas orientiĝi, la evoluado de verda bankado, kun imposto-rabatoj kiam konvenas; 



- Permesante la Eŭropan Investo-Bankon (EIB) eldoni verdajn obligaciojn por subteni verdajn 
investojn; 

- Postuli ke publikaj kaj privataj pensio-fondusoj asignadas proporcion de ilia portfolio al verdaj 
investoj kaj firmaoj. 

- Efektivigi energio-transiron al renovigeblaj energioj, eliri el atoma kaj fosiliaj brulaĵoj. 

Kune decidi fundamentajn ekonomiajn politikajn gvidliniojn; 

Konvencio por nova Eŭropo. 

*) Green New Deal - lau la fama ekonomia programo "New Deal" de la prezidento F.D. Roosevelt 
en Usono dum la krizo (1933).
**) angle: green-house gases, GHG

---

Ankaŭ la Junaj Verduloj de tuta Eŭropo renkontiĝis en Parizo okaze de la Kongreso de la 
Eŭropa Verda Partio. Hodiaŭ, ili okazigis simbolan spektaklon favore al alternativaj energioj kaj 
por eliri el la atomenergio en tuta Eŭropo. 

Ili miris kial kelkaj landoj, ekz-e Pollando, Litovio kaj Bulgario planas investi en atomenergion eĉ 
post la jardekoj-daŭrantaj katastrofoj de Ĉernobilo kaj Fukushima, kiuj ne estas barataj de naciaj 
limoj; kaj instigas Francion kaj aliajn landojn sekvi la ekzemplon de Germanio kaj Svisio kaj eliradi
el la atomenergio.   
Same ili instigis batali kontrau la mitoj kaj la lobiado flanke de grandaj financaj interesoj, kiuj 
riĉiĝas el la uzado de atomenergio.
Sed necesas dume investi en la renovigeblajn energiojn el suno, vento, akvofortoj, geotermiko kaj
bioenergio (ne preterlasante la naturprotekton).
Kaj ili rememoris, ke al tiu ŝanĝo de energi-fontoj apartenas nepre la subtena politiko por pli efika 
kaj ŝparema uzado de la energioj.

Federacio de la Junaj Eŭropaj Verduloj (FYEG): http://www.fyeg.org


