Jaunųjų Europos žaliųjų Federacijos bendras manifestas

1. Socialinė Europa
Už socialinę Europą, kuri žengia link solidarumo ir tolyn nuo nesąžiningos taupymo politikos!
Europa šiuo metu susiduria su neteisingo ekonominio ir socialinio modelio pasekmėmis dėl
nereguliuojamų finansų rinkų, nekontroliuojamos bankų sistemos ir privataus sektoriaus, siekiančio pelno
dominavimas aukščiau visuomenės gerovės. Iki šiol vienintelis sprendimas buvo neteisingų ir destruktyvių
taupymo priemonių, dėl kurių kenčia ir žmonės, ir ekonomika, įgyvendinimas.
Mes negalime gelbėti bankus, tačiau ignoruoti daug daugiau skubios pagalbos reikalingus
Europos piliečių socialinius standartus! Vienas iš didžiausių nesėkmių šiandieninėje Europoje yra
didžiulis jaunimo nedarbo lygis, esantis daugelyje ES narių valstybėse. Europos lygiu
Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija (JEŽF) yra už „Jaunimo garantijas“1 . Tačiau šių „Jaunimo garantijų“
nepakanka. Mes turime spręsti didelio nedarbo lygio priežastis, kurias galima rasti ir
griežto taupymo priemonėse, ir sistemiškai nestabiliame ir žalingame ekonominiame modelyje.
Europos vienybė susideda iš Europos žmonių, stovinčių vienas už kitą. Europos solidarumo ir bendros socialinės
apsaugos principų nepaisymas vaidina pagrindinį vaidmenį dabartinėje krizėje. Susidūrus su didėjančiu atotrūkiu
tarp Europos turtingųjų ir vargšų nepakanka veikti tik nacionaliniu lygiu. Šiandien matome tarp ES valstybių narių
lenktynes dėl mažų atlyginimų, mokesčių ir socialinių
standartų.
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„Jaunimo garantijos“ – tai naujas kovos su jaunimo nedarbu būdas, kuriuo užtikrinama, kad visi jaunesni kaip 25 metų
gyventojai – nesvarbu, ar jie užsiregistravę užimtumo tarnybose, ar ne – gautų kokybišką konkretų pasiūlymą per
4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo.

Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija yra už bendrus geros kokybės darbo teisės aktus. Darbas yra pagrindinė teisė,
o ne privilegija: ES prioritetas turėtų būti kova su nedarbu, ypač jaunimo, bei kokybiškų darbo vietų užtikrinimas.
Socialinė Europa turi nustatyti bendrus būtiniausius socialinius standartus kaip, pavyzdžiui, minimalaus darbo
užmokestis, prieinama nuoma, teisė į kokybišką ir nemokamą sveikatos priežiūrą, švietimas, neapsiribojant
mažiausiu įmanomu kompromisu. Mums kurti socialinę Europą reikia veiksmų plano ir su trumpalaikėmis
priemonėmis, ir su ilgalaikiais tikslais. Mokesčių rojus, mokesčių dempingas ir bet kurios rūšies mokesčių
konkurencija tarp šalių turi būti sustabdyta. Siekiant sulaukti realios ekonominės sąjungos, ES reikalinga vieninga
mokesčių sistema, bendri mokesčių standartai. Bankininkystės sistemai taip pat reikalinga didelė reforma: Jaunųjų
Europos žaliųjų Federacija reikalauja veiksmingo Europos bankų sektorius reguliavimo. Didelės rizikos finansinės
lėšos ir veikla turi būti uždrausta siekiant sumažinti
destabilizuojančias spekuliacijas.
Mes turime spręsti didelio nedarbo lygio priežastis, kurias galima rasti ir griežtose taupymo priemonėse ir
sistemiškai nestabiliame ir žalingame ekonominiame modelyje.
Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija reikalauja:
1. Nedelsiant sustabdyti taupymo politiką. Nuo jos nukenčia bei yra sunkiausia pažeidžiamiausiems (pvz.,
jauniems, vyresnio amžiaus žmonėms, bedarbiams, (ypač moterims) ar 
migrantams), todėl tai – neteisinga, kenkia
ekonomikai ir verčia piliečius kentėti korporacijų godumo ir neatsakingumo pasekmes. Turėtų būti atliekami
valstybės skolos piliečių auditai siekiant nustatyti, kokios
jos dalys yra neteisėtai reikalaujamos ir atsisakyti tą dalį grąžinti. Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija siekia
alternatyvaus Europos ekonomikos modelio ir siūlo alternatyvias priemones spręsti krizes. Mes norime solidarios
Europos, kurioje turintys daugiau ir gaunantys daugiau naudos iš jų privilegijuotos pozicijos, taip pat daugiau
prisidėtų prie bendros gerovės. Mes norime, solidarios Europos, kurioje bankai negali šantažuoti vyriausybių ir
mes prieštaraujame Europai, kurioje pelnas privatizuojamas, o nuostoliai yra socializuoti, už juos sumoka piliečiai.
Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija reikalauja žalio perėjimo į teisingą, vienodą
ir socialiai tvarią ekonomiką.
2. Ekonomikos solidarumas per žalią ir progresyvią fiskalinę sąjungą. Tokiu būdu Europos
Parlamentas gali nuspręsti, kaip valdyti Europos mokesčius. Mes pasisakome už didelius mokesčius už žalą
gamtai bei išteklių naudojimą tam, kad būtų apsaugoti turintys mažiausias
pajamas. Reikalaujame ekonomikos, kurioje būti draugišku aplinkai nebūtų prabanga, o
ekologinis perėjimas turėtų būti finansuojamos tų, kurie gali sau tai leisti!
Kovoti su mokesčių vengimu, sukuriant Europos fiskalinę instituciją. Kovoti su mokesčių rojumi,
fiskaliniu dempingu ir bet kokios rūšies mokesčių konkurencija tarp šalių, įskaitant ES mastu
nustatant minimalius mokesčius, pavyzdžiui, pelno mokestį ir turto bei paveldėjimo mokesčius. Be to ES turi
bendrą pelno mokesčio bazę, nustatant tas pačias pelno apmokestinimo taisykles visoms
įmonėms. Šios priemonės yra būtinos siekiant įgyvendinti ES solidarumo principą reikalaujant
sąžiningai dalytis tų, kurie gali sau tai leisti finansuoti Europos socialinį modelį, mažinant atskirtį tarp šių įmonių ir
nukentėjusių nuo ekonominės sistemos.
3. Turime apsaugoti darbuotojų teises visoje ES: turi būti nustatytos aukšto lygio bendros minimalios darbo

sąlygos, darbo užmokestis ir darbo saugos standartai ES lygiu siekiant apsaugoti darbuotojus nuo išnaudojimo dėl
šalies „konkurencingumo“. Skatinti stipresnį darbuotojų sąjungų ir atstovų balsą, suteikiant jiems realią galią ir
įmonių, ir politinių sprendimų priėmimo procese.
Darbininkų valdomos įmonės, kooperatyvų steigimas ir kooperatyvizacija (įmonių reorganizavimasis į
kooperatyvus) turi būti remiama ir palengvinama palankiomis teisinėmis sąlygomis.
4. Pakeisti dabartines tendencijas mažinti ir sistemingai privatizuoti viešąsias paslaugas (kurios
įrodė, kad tai – fiskalinė ir žmogaus nelaimė) ir remti valstybės ir regionų investicijas į
tokias pagrindines viešąsias paslaugas, kaip, pavyzdžiui, švietimas, sveikata, būstas, socialinės paslaugos ar
pirmojo darbo programas, derinti efektyvumą ir aukštos kokybės viešąsias paslaugas bei didinti užimtumą. Remti
tai, kad tokios viešosios paslaugos, kaip vanduo, energija, transportas,
atliekų tvarkymas, pašto paslaugos ir komunikacija turi būti grąžinti atgal į visuomenę
nuosavybės ir/ arba pirmenybę suteikiant kooperatyvinėms bendrovėms ir socialinėms įmonėms.
5. ES turi ištirti ir imtis konkrečių veiksmų, susijusių su turto perskirstymo politika, kuri vestų prie visoje ES
bendrų minimalių ir maksimalių algų nemažinant socialinių išmokų. Mes reikalaujame panaikinti premijas, padidinti
struktūrinių fondų taikymo sritį, kad būtų galima finansuoti tokias priemones, kaip nedarbo draudimas, tėvystės
pašalpa, pensijos, visuomenės sveikatos ir inovatyvios socialinės investicijos (bendras būstas, žemės ūkio
kooperatyvai ...).
Europos mastu minimalūs atlyginimai yra ne tik gera priemonė didesnei fiskalinei ir ekonominei nepriklausomybei,
bet pirmiausia – tai priemonė apleistoms socialinėms grupėms gauti prieigą prie oraus gyvenimo .
Minimalios pajamos taip yra priemonė, galinti padėti pereiti prie ekonomikos, orientuotos į žmones, kur žmonių
poreikiai yra neprievartinės ekonominės sistemos pagrindas.
6 . Reformuoti bankų sistemą. Pavyzdžiui, Europos centrinis bankas turi tapti demokratiškai kontroliuojamu
valstybinis bankas, kuriam leidžiama skolinti pinigus tiesiogiai valstybėms narėms arba Europos Komisijai.
Atskyrimas mažmeninės bankininkystės nuo rizikingų investicijų veiklos ir apribojant dydžius bei maksimalios
skolos lygius bankams, kad apsaugotų juos nuo būvimu „per dideliu, kad žlugtų“. Bankininkystės sistemai
reikalinga reforma nukreipti kapitalą nuo spekuliacijų ir toksiškų finansinių
produktų prie socialinio verslumo, kooperatyvų ir perėjimo prie ekologijos finansavimo taikant tokias priemones,
kaip finansiniai sandorių mokesčiai ir bendradarbiaujančių, aplinkai ir socialiai draugiškų bankų skatinimas. Taip
pat akcininkai ir investuotojai turėtų būti atsakingi dėl jų investicijų dydžio, dėl banko ar įmonės nemokumo, o ne
gelbėti juos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Be to Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija kviečia į patikimą bankų
sąjungą, kuri tarp kitų yra atsakinga už bankininkystės įsipareigojimus nemokumo atveju. Skaidrūs ir atskaitingi
rezultatai yra labai svarbūs siekiant atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi.
7 . ES turi būti užtikrinama teisė į būstą. Investicijos Europos mastu į prieinamą
ir socialinį būstą, suteikiant daugiau judrumo ir saugumo jaunimui ir didesnės žmonių iš įvairių sluoksnių
integracija. Teisinė paramos sistema šeimoms nesuspėja su hipotekos mokėjimais už pirmąjį įsigyjamą namą ir
pasisako dėl neteisėto iškeldinimo.
iškeldinimas neteisėtas.

8. Europos švietimo sistemą pritaikyti 21ajam amžiui: didinti investicijas į švietimą
ir plėtoti emancipuotą supratimą apie mokslą, įgalinant jaunimą geriau nei sukurti serijinį darbuotoją ir remiant
neformalųjį švietimą, tarpkultūrinį mokymąsi, žmogaus teisių ir pilietiškumo ugdymą.
ES valstybių narių švietimo sistemų mokymo programa turėtų būti panašaus lygio
savo įvairove ir specializacija bei turi turėti bendrus europietiškumo elementus ir būti visapusiškai
pripažįstami kitose ES šalyse.
Reformuoti Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS), kad ji taptų lankstesnė, mažiau ribojanti ir
galėtų užtikrinti galimybę keičiant universitetus. Turi būti skatinama tokia sistema, kuri suteikia erdvės
individualiems pasirinkimams, leidžia studentų ir tarpkultūrinių mainų mobilumą.
Turi būti skatinamos Erasmus galimybės plečiant vietoves ir taikomus dalykus leidžiant jauniems žmonėms pažinti
Europą patiems ir padaryti ją labiau prieinama piliečiams iš mažiau palankių socialinių sluoksnių, gauti praktiką ir
pasiūlyti daugiau galimybių jauniems verslininkams.
9. Prioritetą skirti kovai su jaunimo nedarbu ES lygiu. Kaip pereinamojo laikotarpio priemonė prieš realius
sistemos pokyčius pasiektos „Jaunimo garantijos“ turi būti sustiprintos pakankamas finansavimas mažiausiai 8
milijardais eurų per metus. Turi būti užtikrintas oficialaus darbo prieinamumas, apmokamos praktikos ar mokymų
galimybės jaunimui ne tik jų šalyje, bet ir visoje Europoje. Jaunimo verslumas  socialinės ir tvarios įmonės bei
kooperatyvai turi būti remiami ir stiprinami.
10. Darbo vietų kūrimo skatinimas stumia ekonomiką į perėjimą link socialekologijos. Tai galima pasiekti
investuojant į žaliuosius sektorius, pavyzdžiui, atsinaujinančią energetiką, anglies mobilumo mažinimą, transportą ir
infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir švietimą, viešųjų paslaugų ir būsto plėtrą. Smulkioji ekonomika ir vietinė
gamyba turėtų taip pat būti remiama siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinant pakankamumą.
Darbo laikas turi būti sutrumpintas iki teisingo. Valstybės parama turėtų būti nukreipta ne į tarptautines
korporacijas, bet į mažas ir vidutines įmones. Pertvarkant mūsų ekonomiką labai svarbu sukurti lygesnę, socialinę
ir ekologišką Europą.
11. Išvystyti ekonomikos augimo idėją kaip pagrindinį ekonominės politikos tikslą. Tai nėra nei BVP, nei „3%
deficito“ Mastrichto kriterijus, kurie nieko nepasako apie žmonių gerovę, aplinkos būklę arba teisingą laiko ir turto
paskirstymas visuomenėje. Todėl Jaunųjų Europos žaliųjų Federacija reikalauja nusigręžti nuo šių rodiklių kaip
orientacinių veiksnių priimant politinius sprendimus. Mes norime labiau socialinės, vienodos ir ekologinės
visuomenės, o
o ne tam tikri skaičių  alternatyvūs rodikliai, pavyzdžiui, GINI koeficientas2 gali padėti mums
nustatyti skirtumus, bet neturėtų būti laikomasi juo dogmatiškai.
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Gyventojų pajamų pasiskirstymo statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams apibūdinti. Gini koeficiento reikšmė gali
kisti nuo 0 (absoliuti lygybė, kai visi namų ūkiai gauna vienodas pajamas) iki 1 (absoliuti nelygybė, kai vienas namų ūkis
uždirba visas šalies pajamas).

2. Demokratinė Europa
Europos institucijų it sprendimų priėmimo sistemos gebėjimas būti demokratiškomis ir aktyvus dalyvavimas
pasižymės Europos projektų ateityje. Kiekvienai politinei įstaigai pasitikėjimas yra būtinas žmonių sąveikai tarp ir
su įstaigomis. ES sistema, su skaidrumo trūkumu ir mažai galios tiesiogiai renkamiems pareigūnams, kol kas
nugalėjo įgyti šio pasitikėjimo, todėl mums reikia esminių pokyčių ES įstaigų tvarkoje, įtvirtinti ES demokratinį
dalyvavimą ir patikimumą. Europa vis dar yra suvokiama kaip elito projektas. JEŽF nori tai paversti projektu
Europoje gyvenantiems žmonėms.
JEŽF dabar reikalauja tikros demokratijos. Neužtikrinant stiprių pilietinių teisių per visapusišką internetinės ir kitos
informacijos prieigą, nemokamą ir aukštos kokybės švietimą, skaitmeninių, mažumų teisių įgyvendinimą, laisvą
kalbą ir žiniasklaidą, aktyvią pilietinę visuomenę, atsakingas ir skaidrias įstaigas ir aktyvius piliečius, kurie jaučiasi
įgalinti būti debatų ir sprendimų dalimi, visuomenė niekada negali sukurti lygybės, vientisumo ir įjungimo sferos.
JEŽF tiki, kad Europa sugebės išspręsti Europinę krizę tik išdrįsusi įveikti jos struktūrinius demokratinius
trūkumus ir labiau įtraukdama savo žmones, apriboti užkulisinės veiklos galią, įtraukti žmones įtraukti žmones
tiesiogiai dalyvauti priimant sprendimus, pavyzdžiui, per Europos piliečių iniciatyvą, ir priimti sprendimus
žemiausiu įmanomu lygiu, taip pat, pristatant demokratijos principą įmonėse ir švietimo sistemoje. Mums reikia
Europos mąsto diskusijos apie demokratinį atsinaujinimą ne tik Europos sąjungoje. Tai paveiks politines įstaigas ir
pasitarnaus visoms visoms visuomenės dalims, įskaitant ekonomikos sektorių su daugiau galios bankams, stiprų
darbininkų pristatymą ir daugiau bendradarbiaujančio verslo.
JEŽF reikalauja:
1. Sprendimų priėmimo procesai privalo būti atviri, skaidrūs ir atviri dalyvavimui.
Mums reikia demokratizuoti visus visuomenės sluoksnius įskaitant viešąsias įstaigas, mokyklas, universitetus,
bankus, kultūros įstaigas ir įmones. Visos viešųjų įstaigų aukštosios valdybos ir atstovavimo pozicijos, įskaitant
valstybių galvas, privalo būti išrinktos demokratiškai.

Visų lygių sprendimų priėmimas privalo žmonėms leisti dalyvauti, įskaitant atvirus parlamentinius procesus,
skaitmeninio dalyvavimo suteikimą ir konsultavimo mechanizmą, ir tiesioginius demokratijos įrankius, kaip kad
populiarios įstatymų leidžiamosios iniciatyvos, sujungiančios referendumus ir vietinio dalyvavimo programas.
Sprendimų priėmimo procesai privalo būti skaidrūs. Tinkami ES įstaigų dokumentų ir įstatymų šablonai turėtų būti
prieinami visuomenei. Individualaus garbingumo ar viešosios apsaugos rizikos atveju teismai turėtų nuspręsti,
kurios dalys turėtų būti viešinamos. Siekiant sumažinti didelių korporacijų įtaką sprendimų priėmimo procesuose,
visi priimantys sprendimus turėtų viešai atskleisti su kuo susitinka ir kaip dažnai. Mes turime kovoti su aukštu
politinės korupcijos lygiu.
Įstatymai ir jų poveikis skirtingoms socialinėms grupėms turėtų būti patvirtinti visų pritarimu su tinkamu valdžios ir
suinteresuotų grupių, įskaitant etnines mažumas, pristatymu.

Demokratijai reikia informuotos visuomenės, kuriai žinomos jos teisės ir kurioje žmonės nori ir gali prisiimti
atsakomybę už vienas kitą.
2.

Įgyvendinti ir užtikrinti subsidijavimo principą: sprendimus reikia priimti žemiausiu galimu lygiu tol, kol tai
yra tinkamiausias veikimo lygis.

Mums reikia įstatyminės ES reformos: Europos parlamentas šiuo metu yra vienintelė ES įstaiga tiesiogiai
išrinkta piliečių. Todėl Europos parlamentas, kartu su antrais rūmais, turėtų turėti įstatymų leidžiamąją
galią ES lygiu. Europos parlamentas turėtų turėti teisę rinkti ir atleisti atskirus ES komisijos narius ir
turėti balsą visuose skirtinguose ES biudžeto sluoksniuose.
Taryba, šiuo metu atstovaujanti narių šalių vyriausybes, turėtų tapti tikrais, išrinktais antraisiais rūmais, kartu su
parlamentu priimančiais sprendimus ir pristatančiais Europos regioninę ir valstybinę įvairovę. Ji taip pat turėtų
leisti mažoms valstybėms turėti balsą ir užimti svarbią vietą demokratinėje veikloje.
3.

Komisija privalo būti demokratiškai patikima, kad nesusidėtų iš valstybės atstovų ir negautų 2/3 Europos
parlamento pasitikėjimo balsų.
4.

Visos Europos transnacionaliniai sąrašai: 50% Europos parlamento kėdžių turėtų būti užleistos visos
Europos transnacionaliniams sąrašams su 3% balso įstojimo pradžioje.

5.

Imtis priemonių, kad būtų sumažintas balsavimo amžius. Balsavimo amžius turėtų būti sumažintas
kiekvienai šaliai narei, pradedant nuo balsavimo amžiaus – 16 – Europos parlamento rinkimams.

6.

JEŽF remia tokių Europos žmonių kaip fryzijai, škotai, katalonai ir euskadai apsisprendimą referendumo
procesuose ir Šiaurinės Airijos taikos procesą.

JEŽF nori sustiprinti Europos piliečių iniciatyvą (EPI): yra daug vietos tobulėjimui. EPI turėtų būti geriau
reklamuojama, tam kad būtų geriau užtikrintas absoliutus piliečių sąmoningumas apie šią priemonę visų
pritariamai demokratijai ir parašų sąrašui, ir kiti biurokratiniai procesai turėtų būti supaprastinti. EPI
turėtų turėti rišamąjį charakteristiką – tai reiškia, kad parlamentas turėtų visada parengti įstatymo
pasiūlymą po sėkmingos EPI, ir piliečiai turėtų turėti galimybę Europos mąsto referendumui apie tai.
8. Nauja Europos ateities konvencija: nauja, atvira, skaidri ir apimanti Europos konvencija yra būdas
demokratiškai reformuoti institucinį ES pagrindą ir pateikti bendrą ateities sąjungos viziją. Konvencija turi
būti atvira pilietinei visuomenei ir piliečių pasiūlymams, dirbti su atvirų susitikimų pagrindu, ir sugebėti
demokratiškai priimti sprendimus reformų ir kelio iš ekonominės, finansinės, ekologinės ir socialinės
krizės Europoje mastu, ir atsižvelgti į mažumų poreikius.
Konvencijos procese JEŽF palaiko federalinę Europą, kuri yra finansiškai nepriklausoma nuo valstybių narių.
Konvencija turi pasireikšti naujoje konstitucijoje patvirtintoje Europos mąsto referendume.
7.

9.

Saugus, laisvas ir atviras tinklas: interneto prieiga kaip pagrindinė žmogaus teisė turi būti apsaugota.
Atviras ir neutralus tinklas vaidina pagrindinį vaidmenį viešų debatų procesuose ir demokratiniuose

pokyčiuose. Politiniuose procesuose turi būti skatinami specialūs skaitmeninio dalyvavimo instrumentai;
asmeninės informacijos saugumas ir ekspresijos laisvė, įskaitant skundėjo apsaugą, turi būti garantuota ir
atviri leidimai, ypač viešajame valdyme, turėtų būti skatinami.
10. JEŽF reikalauja ES patvirtinti žmonių teisių ir laisvių Europos konvenciją.
11. ES turi stiprią tarptautinę atsakomybę už konfliktus. ES turėtų susikoncentruoti ties konfliktų prevencija,

sustabdyti ginklų eksportą ir gamybą, uždrausti branduolinius ginklus, ryžtingai veikti prieš tarptautinę
ginklų rinką ir visų ne karinių įrankių ir kanalų bandymus, kad išvengtų konfliktų paaštrėjimo, visada
atsižvelgdama į šalies holistinį sociopolitinį kontekstą.
Iškart po konflikto, ES privalo užimti stiprią rolę taikos įtvirtinimo ir palaikymo procesuose, taip pat kaip atkuriant
bendruomenes. Tam reikės įtraukti Atstovų rūmus ir taikos švietimą visiems. Mes taip pat turime užtikrinti, kad
visos nušalintos grupės, įskaitant moteris ir jaunus žmones, šiame procese yra įgalintos turėti lemiamą vaidmenį.
Raidos parama turėtų būti koordinuojama ES lygiu. Turėtų būti susitelkta tiek vietinėmis organizacijomis ir, pačių
žmonių, siekiama tikros projektų ir procesų nuosavybės. Daugiatautės įmonės neturėtų daryti įtakos šiems
bendradarbiavimo procesams. Globalinės vienybės darbas neturėtų būti naudojamas kaip ,,Trojos arklys“
neokolonializmui.
Svarbu skatinti supratimą, kad globalinė nelygybė yra sukelta nesąžiningos ir nedemokratiškos tarptautinės
sistemos ir kad pagrindiniai įstatymai užbaigti globalinį skurdą turi susitelkti į įstatymų sektorius už formalaus
vystymosi sektoriaus ribų, į kuriuos įeina tarptautiniai mainai, žemės ūkio subsidijos, ir tarptautinis
bendradarbiavimas mokesčių klausimais.
NATO yra neskaidrus ir nedemokratinis Šaltojo karo reliktas ir dabartinei globalinei saugumo stokai neduoda
jokių atsakymų. Todėl – turi būti panaikinta.
Jokių armijų, jokių karų. ES milicija, ne armija, gali būti suformuota kaip nepageidaujamas laikinas, bet reikalingas
apsaugos mechanizmas, europiečiams suteikiantis vietinį saugumą.
Bet koks didelio atstumo imperialistinis armijos transportas ir ginklai urėtų būti panaikintas ir nelaikomas net
teisinant tai saugumo reikmėmis. JT turėtų būti institucija be armijos ir jos sprendimai turėtų būti priimami labai
demokratiškai, ir jie turėtų būti aukštesni už bet kokius valstybinius sprendimus.
JT turėtų išimtinai naudotis diplomatinėmis, juridinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, kurios skiriasi nuo
humanitarinių produktų blokadų dorojantis su konfliktais pasaulyje. Privalomoji karinė tarnyba turėtų būti
panaikinta. Kad karinė tarnyba nėra privaloma, turėtų būti kandidačių šalių įstoti į Europos Sąjungą prisijungimo
kriterijus.
3. Lytis ir LGBTLI+
(Lesbietės, gėjai, transvestitai, transseksualai, kitokios orientacijos ir kiekvienas, kuris neatitinka dominuojančių

seksualumo ir lyties normų)
Sunaikinti patriarchatą – pats jis neišnyks!
JEŽF yra feministinė organizacija, kadangi patriarchatą atpažįstame kaip dominuojančią vertybių formą, kuri yra
diskriminacinė ir žiauri moterų, LGBTLI+ žmonių, socialiai nuskriaustų žmonių, ir imigrantų atžvilgiu.
Taigi JEŽF reikalauja:
1.

Diskriminacija grįsta lytimi, gimine, seksualine orientacija ir lyties tapatingumu privalo baigtis.
Antidiskriminacijos įstatymai, su konkrečiomis priemonėmis, programomis ir efektingomis bausmėmis
privalo būti pristatyti ir realizuoti šalyse narėse ir ES lygiu. Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas
kovojant su susikertančia diskriminacija, tokia kaip dviguba diskriminacija grįsta žmonių kilme ir/ar rase,
giminės tapatumas ir/ arba seksualinė orientacija.

2.

Neapykanta grįsti nusikaltimai ir žiaurumas dėl lyties, giminės, seksualinės orientacijos ar giminės
tapatingumo privalo būti atpažįstami kaip baudžiamieji kodeksai ir už tokius nusikaltimus negalima likti
nenubaustiems. Teismai turi būti jautrūs ir nepalikti vietos dvigubai diskriminacijai ir tokius nusikaltimus
išgyvenusiųjų persekiojimui. Šalis ir jos atstovai privalo niekada netoleruoti bet kokių žiaurumo veiksmų
įvykdytų dėl homofobijos, transfobijos, neapykantos moterims, racizmo ar kokios nors kitos į grupę
nukreiptos mizantropijos ir visuomenei apie tai turėtų siųsti stiprias žinutes.

3.

Privaloma imtis konkrečių priemonių kovojant su moterų nuvertinimu politikoje ir ekonomikoje, kad būtų
užtikrinta neabejotina kėdžių proporcija parlamente, korporacinėse valdybos tarnybose, vyriausybėje ir
kitokiuose politinio ir socialinio gyvenimo sluoksniuose yra užimta moterų. Pačios kvotos neišsprendžia
pagrindinės giminių nelygybės priežasties, bet yra esminis žingsnis dorojantis su vyrų valdymu politikos ir
ekonomikos sferose. Jos meta iššūkį patriarchalinėms normoms ir gali pateikti skirtingus rolių modelius.
Tokios kvotos turi eiti išvien su programomis ir kampanijomis stiprinančiomis lyčių lygybę visose
socialinėse sferose. Įveikti pačią svarbiausią spragą lyčių apmokyme, turi būti atsižvelgiama į skirtingas
problemas. Viena jų būtų sankcionuoti įmones, kurios negali pagrįsti, kodėl jos moka mažesnį savaitinį
atlyginimą moterims, nei vyrams, užimantiems tas pačias pareigas. Kita būtų – iš naujo įvertinti tuos
darbus, kuriuos dažniausiai atlieka moterys, tokius kaip rūpybos darbas, kuriuose mokestis turėtų būti
padidintas. Privalu atsižvelgti į didžiulį neapmokamos namų ruošos kiekį, kuris yra toks pat vertingas, kaip
ir nuo atlyginimo priklausomas darbas biure ar gamykloje.

4.

Užtikrinti darbasšeima pasirinkimo pusiausvyrą visiems ES piliečiams nepaisant lyties. Vaikų priežiūra
šeimoje turi būti tolygiai paskirstyta, organizuojant tėvystės atostogas 6+6+6 modeliu, kur kiekvienas iš
tėvų gauna šešis mėnesius tėvystės atostogų ir kiti šeši mėnesiai yra abiejų laisvai pasidalinami.
Lygiaverčiai modeliai turi būti surasti suteikti šiuolaikinėms šeimoms įvairovę – tokia pačia parama turi
būti aprūpinti ir tie, kurie nukrypsta nuo ,,tradicinio“ motinatėvasvaikas šeimos modelio. Už rūpinimąsi
vaikais ekonominė parama ir nemokami vaikų lopšeliai ir darželiai turėtų būti prieinami kiekvienam vaikui

ES iki 2020 metų. Darbuotojai ir ES lėšos turi prisidėti prie tėvystės atostogų ir ekonominės paramos.
5.

Reprodukcinės teisės privalo būti užtikrintos visiems Europos gyventojams. Lytinė ir reprodukcinė
sveikata privalo būti pagerinta ir skatinta edukacinėmis programomis mokykloje ir visiems, kas to prašo.
Kontraceptinės priemonės turi būti nemokamos ir laisvai prieinamos.

6.

Teisė abortui privalo būti užtikrinta ir apmokėta viešosios sveikatos priežiūros. Valstybė ir religinės
normos negali turėti įtakos moters kūno suverenumui, seksualiniai orientacijai ir reprodukcijai.
Mes reikalaujame Lyčių Biudžeto ES Biudžetui. Visi su biudžetu susiję sprendimai turi būti iš anksto
išnagrinėti atsižvelgiant į potencialius poveikius lyčių santykiams. Taip pat, pabaigoje turi būti atliktas
išsamus biudžeto įvertinimas.

7.

Prieštarauti represinei politikai prieš LGBTQ+ asmenis ES ribose ir už jų, bendradarbiaujant su žmogaus
teisių organizacijomis, tokiomis kaip Europos Taryba bei vietos ir regiono nevyriausybinėmis
organizacijomis. Mes reikalaujame griežtų diplomatinių veiksmų šalims priešiškoms LGBTQ+ asmenims
per represinės valdžios institucijų sankcijas, kurios baudžia ir persekioja piliečius dėl lytinės tapatybės ar
seksualinės organizacijos, arba visiško embargo šalims, kurios baudžia LGBTQ+ asmenis mirties
bausme. Mes reikalaujame diplomatinių sankcijų ir apsaugos politikos kombinacijos, skirtos paremti
LGBTQ+ asmenis, ypač esantiems rytų Europoje. Būtina pateikti politinį prieglobstį LGBTQ+
aktyvistams ir asmenims, kuriuos vyriausybė, priešiškai nusistačiusi prieš LGBTQ+ asmenis, patraukė
baudžiamojon atsakomybėn.

8.

Turime įveikti lyčių dvilypumą. Reikia skatinti pripažinti ir remti lyčių įvairovę; turi būti suteikta reikalinga
infrastruktūra, finansinė parama ir teisių suteikimo galimybė. Binormatyvi dichotomija verčianti asmenis
tapatintis su vyriška arba moteriška tapatybe turi būti peržengta. Kaip pirmas žingsnis, į tapatybės
patvirtinimo dokumentą turi būti įtraukta trečios lyties galimybė. Ilgainiui, tapatybės patvirtinimo
dokumente kategorija „lytis“ neturėtų būti privaloma.
Dvilypės lyties sistema mūsų visuomenėje sukelia nemažai problemų, pavyzdžiui, interseksualiems
asmenims. Visuomenė ir įstatymai turi pripažinti, kad yra daugiau nei dvi lytys. Interseksualių asmenų
negalima operuotis. Priverstinė operacija turi būti nubausta.

9.

Mes reikalaujame lygių teisių į santuoką ir į šeimyninį gyvenimą. Santuokos įstatymai visose ES
valstybėse narėse turėtų būti neutralūs lyčių aspektu. Tuo tarpu, visos ES valstybės narės turėtų
pripažinti santuoką iš kitų valstybių narių ir užtikrinti prieigą tos pačios lyties santuokai kitos šalies
asmenims gyvenantiems šalyse, kur ji šiuo metu nepripažinta.
Nėra privilegijuoto santykių tipo. FYEG reikalauja, kad visos privilegijos ir specialiosios teisės

susituokusiems partneriams būtų panaikintos.
Įvaikinimo teisė turi būti užtikrinta visoms partnerystės ir šeimos formoms. Priverstinis testavimas dėl
ŽIV/AIDS ar kitų lytiškai plintančių ligų bet kuriam individui tūrėtų būti uždraustas. Mes taip pat
reikalaujame, kad transeksualūs asmenys būtų tinkamai apsaugoti nuo dabartinės praktikos, kuri
reikalauja, kad asmenys pakeitę savo lyti būtų sterilizuoti.
10. Švietimo įstaigos, tokios kaip mokyklos, kasdien pabrėžia heteronormą ir prisideda prie to, kad

heteroseksualumas būtų priimtas kaip amžinai galiojanti orientacijos norma. Švietimas Europoje, apskritai,
turi jautriau reaguoti į klausimus dėl lyties, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Lytinis ugdymas
mokyklose turėtų apimti lyčių skirtumus, turėtų kovoti su lyčių stereotipais, homofobija ir transfobija bei
skatinti pagarbą LGBTQ+ šeimoms – bet ne kaip religinio švietimo dalis.
Užtikrinti, kad LGBTQ+ temos, feministinė ir gėjų teorija bei istorija būtų visų valstybių narių mokyklų ir
universitetų mokymo programų dalis.
Visos atitinkamos institucijos privalo įgyvendinti programas ir veiksmingai reaguoti į LGBTQ+ asmenų
patyčias mokykloje bei seksizmą.
11. Plėsti žinomumą ir pokalbius apie lyties ir LGBTQ+ klausimus bei problemas, su kuriomis susiduria

lytimi bei seksualine orientacija išsiskiriantys asmenys, viešosiose erdvėse (ypač, kai bendraujama su
vyriausybės ar valstybės institucijomis).
4. Energija, klimato kaita ir žemės ūkis
Jaunoji karta turės susidoroti su ekologinių krizių pasekmėmis, su kuriomis šiuo metu susiduriame. Intensyvus
gamtinių išteklių išnaudojimas, augalų ir gyvūnų rūšių naikinimas bei aplinkos teršimas turi būti sustabdytas.
Aplinkos išnaudojimas vyksta kasdien ir įvairiomis formomis, tačiau šių problemų įvairovė neatsispindi ES
vykdomoje politikoje. Nepakanka rinka pagrįstų ir tik dalinai naudingų priemonių, tokių kaip Europos apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemų arba kitaip taršos mažinimo sistemų, kad būtų susidorota su įvairiomis
aplinkosauginėmis problemomis, su kuriomis mūsų visuomenė šiandien susiduria. Pasenę energijos gavybos būdai
turi būti uždrausti Europoje, o subsidijos iškastiniam energijos šaltiniui, pavyzdžiui, branduoliniam, turi būti
nutrauktos. Turime išgauti savo energiją Europos Sąjungos ribose, ekologiniu, socialiu ir vietiniu būdu.
Investuojant į atsinaujinančius energijos išteklius ir plėtojant Europos energetikos tinklą, gali būti sukurtos
ekologiškos darbo vietos. Siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir išvengti pavojingo globalinio atšilimo,
energijos panaudojimo efektyvumas ir energijos naudojimo mažinimas turėtų turėti didesnį prioritetą ES
aplinkosaugos politikoje.
Dabartinę bendroji žemės ūkio politika nėra tvari. Reformų dėmesys turi būti sutelktas į labiau etiškus ir tvarius

gamybos būdus. Tai apima šalyje pagamintus ekologiškus maisto produktus bei lėšas kultūriniams projektams.
Skiriant žemės ūkio lėšas, turėtų būti atsižvelgta į gyvenimo kokybė projektus kaimuose, gamtinio kraštovaizdžio
ir gyvūnijos išsaugojimą. Žemės ūkio fondai neturėtų pakenkti gyvūnų ar žmonių gyvenimui Europos Sąjungos
viduje ar už jos ribų. Perteklinė gamyba  išteklių ir energijos švaistymas, todėl vartojimas ir prekių gamyba turėtų
būtų pakeistos taip, kad atitiktų žmonių poreikius ir planetos pajėgumą.
Taigi JEŽF reikalauja:
Vystyti Europą taip, kad iki 2030 m. būtų 100 % naudojama tik atsinaujinantys energijos šaltiniai, kovoti
su klimato kaita ir užtikrinti energetinę nepriklausomybę bei savarankiškumą vykdant ekonomikos
perlokalizavimą. Aktyvios paramos decentralizuotai energijos gamybai ir nedidelėms bendruomenėms
priklausančiai energijos gamybai, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant bendrus standartus
nedidelio masto pagamintai energijos rinkai. Reikalaujame sukurti Europos atsinaujinančių energijos išteklių
bendriją ir Europos masto energetikos tinklo, kurie leistų didelių proporcijų atsinaujinančių energijos šaltinių
integravimą. Konvergencijos fondai ir Europos investicijų banko obligacijos turėtų būti naudojamos finansuoti
energijos perėjimą ir investuoti į žaliąsias technologija ir mokslinius tyrimus.
1.

Nutraukti energijos gamybą iš grįsta iškastiniu kuru: uždrausti skalūnų dujų gręžinius, hidraulinius ardymus ir
naftos gavybą iš gudroninių smėlių, nutraukti subsidijas iškastinio kuro gavybai, importui ir gamybai, uždaryti
iškastinio kuro elektrines bei uždrausti klaidingų sprendimų technologijas, tokių kaip CO2 surinkimas ir saugojimas
ar sintezė. Siekti ir imtis konkrečių veiksmų kuriant Europą be branduolinio kuro energijos.
Pernelyg daug Europos šalių vis dar remiasi branduoline energija. Černobylio ir Fukušimos atominės elektrinės
mus išmokė, kokie pavojingi gali būti komerciniai branduolinės energijos išnaudojimai. Mums reikia plano, kad
palaipsniui atsisakytume branduolinės energetikos, o ne naujų piniginių paramų ir liberalių įstatymų branduolinės
energijos naudojimui.
Skatinti struktūrinius pokyčius gamybos ir vartojimo sistemose, teikiant pirmenybę pakankamumui, energijos
vartojimo efektyvumui ir absoliutaus energijos suvartojimo kiekio mažinimui, įskaitant švietimą apie energijos
suvartojimą.
Sumažinti ES visų energijos tipų suvartojimą 50% visuose sektoriuose iki 2040 m. nuo 1990 m. buvusio lygio. Ši
priemonė apimtų tokius veiksmus kaip kiekvieno pastato privalomąją izoliaciją, energijos efektyvumą šalies
poreikiams bei viešojo transporto naudojimo padidėjimą.
Skatinti apšiltinti miestus šilumos tinklais mitinamus atsinaujinamais energijos šaltiniais, pavyzdžiui, biodujų
vandenilio energija ar biomase. Turi būti daroma daugiau tyrimų dėl trečios atsinaujinančios naftos kartos.
Sukurti privalomą ES klimato kaitos sutartį 2015 m., kuri apimtų privalomus išmetamųjų teršalų mažinimo
tikslus –1990 m. užterštumo lygį sumažinti 40% iki 2020 m. – ir pašalintų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos
2.

sistemų susiskaidymą tam, kad žemės ūkio, miškininkystės ir kiti šiuo metu neįtrauktos ekonomikos sritys būtų
įtrauktos. Apyvartinių taršos leidimų kiekis išduotas LPS turėtų būti sumažintas, leidimai negali būti teikiami
įmonėms nemokamai. Išoriškai, ES klimato kaitos atžvilgiu turėtų veikti kaip visuotinis brokeris ir vadovauti
privalomai tarptautinei klimato kaitos traktatui. Šis tarptautinis vaidmuo turėtų apimti tarptautinės prekybos teisės
reformą per sąžiningą technologijų perdavimo ir ekonomikos, mažinančios CO2 emisiją skatinimą visame
pasaulyje.
Ant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos turėtų būti uždėtas mokestis – minimalūs mokesčiai turėtų
būti nustatyti ES ekonomikos lygiui, bet valstybėms narėms turi būti leista padidinti jas aukščiau minimumo. Šie
mokesčiai neturėtų būti apriboti transportui, bet turėtų apimti visus sektorius
3.

Europos aplinkosaugos politika turi būti, bent minimaliai, privaloma visoms valstybėms narėms. Su
kenksmingomis aplinkai veiklomis, įskaitant anglies dioksido emisijas, turi būti kovojama ES lygmens mokesčiais,
draudimais ir taisyklėmis, už kurias atsakingi būtų Europos aplinkosaugos institucijos turinčios įgaliojimus taikyti
sankcija valstybėms ir įmonėms, kurios nesilaiko direktyvų ar teismo nuosprendžių. Nuosekli ir privaloma
aplinkosaugos politika gali lemti ES tapimą matoma ir patikima organizacija pasaulyje šiuo klausimu
4.

Biologinės įvairovės ir natūralių buveinių apsaugos ir reabilitacijos, pasitelkiant įvairias priemones,
įskaitant „Natura 2000“ teritorijų ryšį, bei didesnio spaudimo atidėti teritorijų natūraliam vystymuisi, išnykusių
rūšių, kurios buvo sumedžiotos žmonių, pavyzdžiui, vilkų, bebrų, laukinių šernų ar meškų ir t.t., įvedimui,
užmokesčio už aplinkosaugos paslaugas, sušvelninimo ir prisitaikymo planų klimato pokyčio atvejais.
5.

Mažinimo ir reformų žemės ūkio subsidijų sistemoje: panaikinti subsidijas žvejybai, gamyklų
ūkininkavimui, žemės ūkio produktų eksportui ir kitas subsidija, kurios kenkia nedideliems ūkiams pasaulio pietų
valstybėse. Subsidijos turi būti nukreiptos į mažesnio masto ūkininkavimą, gamtos kraštovaizdžio išsaugojimą,
labiau etiškas ir tvarias gamybos priemones, pavyzdžiui, ekologinė žemdirbystė ir gyvenimo kokybės projektus
kaimams, ir jaunimo skatinimui grįžti į kaimus.
6.

Nuoseklios politikos dėl žemių panaudojimo, siekiant užtikrinti maisto saugumą, įskaitant vengimą naudoti
biokurą konkuruojantį su maisto auginimu, bei draudimo ES valstybės narės ir įmonėms kirsti miškus ir neteisėtai
pirkti žemes.
7.

Paskelbti grūdus bendru turtu ir uždrausti jau egzistuojančių augalų DNR patentavimą. Uždrausti naudoti
GMO žemės ūkyje ir pažymėti produktus gyvulių, kurie buvo maitinami GMO. Reikia garantuoti maisto pramonės
skaidrumą ir sustiprinti vartotojų teises.
8.

9.

Propaguoti vegetarišką ir veganišką mitybas ir maisto produktus, kurie yra vietinės kilmės, švarus ir

sezoninis.

Propaguoti atsakingą prekių ir išteklių vartojimą ir kovoti su vartotojiška visuomene. Mes palaikome
kultūringos, išsilavinusios ir žmogui tarnaujančios visuomenės idėją.
10.

5. Migracija ir Judėjimo laisvė
Be sienų nėra ir deportacijos
Judėjimo laisvė yra elementari žmogaus teisė. Sienos ir griežta pasienio kontrolė riboja šią teisę. Todėl JEŽF
mano, kad visos sienos turi būti panaikintos. Norime gyventi pasaulyje be pasienio kontrolės, vizų keliamų
apribojimų ir pasienio apsaugos.
Europos Sąjunga savo piliečiams yra suteikusi judėjimo laisvę. Tačiau pirminė Europos Sąjungos dvasia yra seniai
prarasta. Projektas nesilaiko kadaise duotų pažadų ES ir trečiųjų šalių piliečiams. Vietoje to, jie iškraipomi ir
tampa vis labiau riboja. Reikia grįžti prie pirminių Europos Sąjungos solidarumo ir atvirumo vertybių.
Žmonės neturėtų susidurti su apribojimais mokytis, dirbti ir gyventi kitose, ne gimtosiose šalyse. Mobilumas ES
viduje turi įperkamas, greitas, patogus ir draugiškas aplinkai. Migracija turėtų būti matoma, kaip praturtinanti ir
palaikanti, o ne pavojinga visuomenei. JEŽF reikalauja, kad natūralizacijos ir dvigubos pilietybės procesai būtų
lengviau įgyvendinami ir veiksmingi. Pilietybė turėtų būti susieta su gyvenamąja vieta, o ne su tautybe. Į ją turėtų
įeiti priėjimas prie socialinių, ekonominių ir politinių teisių. Dalyvavimas politikoje veda į socialesnius ryšius ir todėl
JEŽF reikalauja, kad visi ES gyventojai gautų teisę balsuoti, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
ES turi kovoti su priežastimis, kurios sukelia privalomą migraciją, naudojantis sąžiningesne politika ir stipresniu jos
vystymu. JEŽF reikalauja, kad politinis prieglobsčio santvarka būtų verta savo vardo. Reikia, kad būtu teikiama
pagalba žmonėms, bėgantiems nuo karo, genocido, politinio, religinio ar kitos sunkios diskriminacijos, gamtos
katastrofų ir klimato kaitos, neorių gyvenimo sąlygų ir ekonominio sumenkinimo jų gimtosiose visuomenėse.
Pabėgėliai turi būti priimami visur. Mes pažodžiui suprantame tai, ką skelbia Visuotinė Žmogaus Teisių
Deklaracija, kad „Kiekvienas turi teisę kitose šalyse ieškoti prieglobsčio nuo persekiojimo ir juo naudotis.“( 14 str.
1 p.) ir manome, kad Europietiška visuomenė turi pareigą suteikti apsaugą visiems, kuriems jos reikia.
Taigi, JEŽF reikalauja:
Visiškai uždrausti arešto centrus migrantams ir asmenų areštą, už priežastis susijusias su migracija.
Migrantų deportacija turi išvis nevykti. (išbraukimas)
2. Mes siūlome asimiliacijos sąvoka, kuri teigia būtinybę migrantams pritapti jau egzistuojančioje ir
nepakeičiamoje visuomenėje, prisitaikyti prie dominuojančios kultūros. Priklausomumas ir įvairovė turi
būti skatinami. Privalu išlaikyti dialogą tarp skirtingų gyvenimo būdų, kad gebėtume surasti būdą gyventi
kartu ir priimti tokią įvairovę. Kultūrinė, istorinė ir kalbinė įvairovė turi būti palaikoma, mažumų teisės turi
būti ginamos, tarpkultūrinis dialogas ir tarpusavio supratimas turi būti sustiprintas. Socialinis ir kultūrinis
atskyrimas turi išnykti.
3. Judėjimo laisvė yra viena iš žmogaus teisių ir ji turi būti gerbiama Europoje ir už jos ribų. ES turi būti
draugiška ir svetinga. Mes negalime turėti sienų ir nedemokratiškų, neskaidrių institucijų, kurios pažeistų
migrantų ir pabėgėlių teises. Institucijų, tokių kaip FRONTEX. Visų pirma, reikalavimas ne ES piliečiams
gauti vizą turi būti pašalintas. ES viduje Šengeno sutartis turi būti išplėsta ir mes turime atsilaikyti prieš
bandymus ją pašalinti ir atkurti vidinę pasienio kontrolę. Mūsų galutinis tikslas yra viso pasaulio pilietybė.
1.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Vis dar besitęsiantis ES vidaus sienų ginklavimas ir ES pasienio kontrolės veiklos plėtimas į jūras ir
trečiojo pasaulio šalis privalo sustoti. EUROSUR stengiasi suregzti tvirtą visų ES sienų sekimo tinklą,
naudojantis „state of the art“ technologija ir Išmanaus Pasienio (angl. Smart Borders) iniciatyva
registruotų visus atvykimus ir išvykimus iš ES tarp trečiųjų pasaulio šalių, naudojantis elektronine sistema.
Tokie projektai sukelia pavojų visų migrantų ir ES piliečių teisėms. Bet kokia tokia pasienio kontrolės
sistema turi užtikrinti saugumą, o ne atgrasyti nuo „nelegalios migracijos.
Kadangi ES skiria daug dėmesio aplinkos ir ekonomikos būklei, kuri verčia žmones iš trečiųjų šalių
migruoti, ji gauna atsakomybę pergalvoti savo politiką. Todėl, ES turi stengtis įgyvendinti geresnes
socialines ir aplinkos taisykles. Vienas iš pasirinkimų būtų socialinių ir aplinkos mokesčių ES prekybinėse
sienose įvedimas.
ES privalo turėti atsakingą politinio prieglobsčio politiką. Kol tai bus pasiekta, atmesti politinio prieglobsčio
ieškotojai negali būti grąžinti į jų kilmės šalis, jei ten jiems gresia susidūrimas su nehumanišku elgesiu.
Politinio prieglobsčio ieškotojams turi būti suteikiamos orios gyvenimo sąlygos. ES turi sukurti bendrą
politinio prieglobsčio valdžią ir naują sistemą, grįstą solidarumu, kurios sietų visas ES šalis atsakomybe.
Taip pat, Dublino sutartis turi būti panaikinta. Politinis prieglobstis turi būti garantuojamas.
ES privalo priimti visus politinio prieglobsčio prašančius pabėgėlius iš pavojingų teritorijų, tokių kaip Sirija,
ir plėsti priimtinų priežasčių sąrašą, dėl kurių pabėgėliai gali pabėgti iš savo šalis ir tapti lygiaverčiais tarp
pabėgėlių, nuo ekonominių ar aplinkos sukeliamų sunkumų. ES negali parduoti ginklų, kurie sukelia krizes,
nuo kurių bėgama, o tada užverti savo sienas pabėgėliams.
ES turi užtikrinti kad paprastos teisės būtų vienodai taikomos visiems ES gyvenantiems žmonėms,
nesvarbu ar tai migrantai ar ES narių piliečiai. Ekonominiai klausimai neturėtų įtakoti migracijos politikos.
Apsigyvenimo leidimai turi būti nemokami ir lengvai pasiekiami.
Stiprinti ir skatinti jaunimo ir darbuotojų mobilumo programas ir mobilumo partnerystes, kurios apimtų
trečiojo pasaulio šalis, kadangi tai padėtų sustiprinti Europos sąmoningumą ir solidarumą, ir palaiko
tarpkultūrinį mokymąsi. Administraciniai barjerai turi būti pašalinti.

