Volby do Evropského parlamentu 2009

Leták 3

CO OČEKÁVÁME OD EVROPSKÝCH PARLAMENTNÍCH VOLEB
Osm evropských platforem nevládních organizací, které pracují společně v rámci Kontaktní
skupiny občanské společnosti, zvolilo základní práva, udržitelný rozvoj a demokratickou
odpovědnost jako klíčová témata, se kterými by podle našeho názoru budoucí evropští poslanci
měli mít zkušenost. Čtěte dále, co si myslíme o těchto tématech a co očekáváme od budoucích
evropských poslanců. Vybízíme vás, abyste použili tento dokument jako základ pro diskuse s
kandidáty.
Vložte základní hodnoty a práva do srdce evropského projektu
Co si myslíme
¾

Evropa a svět dnes volají po základních koherentních důvodech k přijetí hlavních
světových výzev jako klimatické změny, přetrvávající chudoba, rozdílné postavení podle
pohlaví, diskriminace a porušování lidských práv.

¾

Evropská unie jako největší politický a ekonomický blok na světě potřebuje nabízet
skutečné vedení ve společných výzvách. Aby toto vedení bylo legitimní, musí se opírat o
principy, které inspirují lidi v Evropě i mimo ni.

Co očekáváme od kandidátů do Evropského parlamentu
¾

Že budou známí tím, že kladou důraz na lidská práva při všech rozhodnutích včetně
jejich zapojení v prevenci konfliktů, budování míru, dohod, energie, bezpečnosti a
migrace.

¾

Že budou hájit rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech života, že budou bojovat
proti diskriminací pohlaví, násilí na ženách a porušování lidských práv v Evropě a ve
světě včetně diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství a
zdravotního postižení.

¾

Že se budou cítit zavázání tím, že Evropská unie věnuje své nejlepší hodnoty unie a
svou politiku priorit demokratickým dohodám s respektováním existujících zákonů a
poskytuje majetek a veřejné služby společnosti jako celku.

Dosáhnout udržitelného rozvoje
Co si myslíme
¾

Evropská unie musí zvrátit tendence, které ničí naši planetu a její obyvatele v Evropě, a
navrhnout model globalizace založený na udržitelném vývoji.

¾

Jak ukázala finanční krize, prosazování krátkodobých ekonomických názorů do politiky
nevyřešilo naléhavé otázky sociální a ekonomické nespravedlnosti a porušování lidských
práv.

Co očekáváme od kandidátů do Evropského parlamentu
¾

Že nedovolí zanedbání dlouhodobých řešení a budou se zasazovat o efektivnost
vynaložené energie a prostředků, investice do nových systémů obnovitelné energie a
ochranu ekosystémů a biodiversity s cílem přispět ke kvalitě života v Evropě a dále k
dosažení sociální soudržnosti, solidarity a míru
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¾

Že budou trvat na tom, že udržitelný vývoj musí být nejvyšším cílem v celém novém
rozpočtu Evropské unie.

¾

Že bude bojovat za význam hodnocení dopadu politických rozhodnutí a veřejných
financí na zdravotnictví, životní prostředí, rozmanitost a rovnoprávnost, sociální
soudržnost a solidaritu mezi členskými státy Evropské unie.

Zlepšit demokratickou odpovědnost a podíl občanské společnosti
Co si myslíme
¾

Evropské instituce musejí prokázat čestnost, sdílenou moc a záruku aktivního podílu
občanské společnosti.

¾

Dlouhodobě byl rozpočet Evropské unie výsledkem tvrdých vyjednávání mezi národními
zájmy: Veřejný rozpočet a jeho vynakládání musejí představovat průhledný a
odpovědný proces a umožňovat významný podíl organizací veřejného zájmu.

Co očekáváme od kandidátů do Evropského parlamentu
¾

Že budou podporovat a umožňovat podíl organizací občanské společnosti na definování
a zavádění politiky.

¾

Že bude hájit roli Evropského parlamentu v odpovědnosti vůči Evropské radě a komisi

¾

Že bude považovat za závaznou demokratickou genderovou rovnoprávnost a bude hájit
právo na informace a průhledné struktury a procesy přijímání rozhodnutí a právo lidí
vyjadřovat se k tomu, jak se vynakládají jejich peníze.

Další informace o našich postojích se nacházejí v prohlášeních jednotlivých sektorů online na
adrese
www.act4europe.org.
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