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MIDA OOTAME EUROOPA PARLAMENDI TULEVASTELT LIIKMETELT

Valitsusväliste organisatsioonide kaheksa Euroopa platvormi, kes ELi kodanikuühiskonna
kontaktrühma egiidi all koostööd teevad, on valinud põhiõigused, jätkusuutliku arengu ja
demokraatliku vastutuse põhivaldkondadeks, milles tegutsemise kogemust Euroopa
Parlamendi tulevastelt liikmetelt oodatakse. Meie seisukoht nendes valdkondades ja meie
ootused tulevastele parlamendiliikmetele on ära toodud allpool. Võite julgesti tugineda sellele
dokumendile, kui kavandate arutelusid kandidaatidega.
Tõstke väärtused ja põhiõigused Euroopa projekti keskmesse
Mida me arvame
¾

Praegune Euroopa ja praegune maailm nõuavad sidusamat lähenemist, et võidelda
selliste ülemaailmsete väljakutsetega nagu näiteks kliimamuutused, jätkuv vaesus,
sooline ebavõrdsus, diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumine.

¾

Euroopa Liit kui maailma suurim poliitiline ja majanduslik ühendus peab ühiste
raskustega võitlemisel võtma endale tõelise juhtrolli. Legitiimsuse saavutamiseks peab
juhtpositsioon tuginema pikaajalistele väärtustele, mis innustaksid inimesi nii Euroopas
kui ka väljaspool.

Mida ootame Euroopa Parlamendi kandidaadilt
¾

Ta lähtub kõigi otsuste tegemisel inimõigustest, mida võtab arvesse ka konfliktide
ennetamise, rahu tagamise, kaubanduse, energeetika, julgeoleku ja rändega seotud
otsuste langetamisel.

¾

Ta seisab naiste ja meeste soolise võrdõiguslikkuse eest igal elualal, võitleb soolisel
kuuluvusel põhineva diskrimineerimise, naiste vastu suunatud vägivalla ja igasuguse
inimõiguste rikkumise vastu Euroopas ja kogu maailmas, astudes sealhulgas vastu
soolisel kuuluvusel, seksuaalsel suundumusel, rassil, religioonil ja puuetel põhinevale
diskrimineerimisele.

¾

Ta pühendub ELi kulutuste suunamisele nii, et see peegeldaks paremini Euroopa
väärtusi ja poliitilisi prioriteete, ning jälgib, et kulutused oleksid suunatud demokraatlike
otsustega heakskiidetud poliitikatele, pidades silmas kehtivaid õigusakte, avalike
kaupade ja teenuste pakkumist ühiskonnale tervikuna.

Viige ellu jätkusuutlik areng
Mida me arvame
¾

EL peab muutma arengusuundi, mis hävitavad meie planeeti ja nii Euroopa kui ka kogu
maailma elanikke ning esitama globaliseerumismudeli, mis põhineb jätkusuutlikul
arengul.

¾

Nagu võis näha finantskriisi ajal, ei ole lühiajaliste majanduskaalutluste domineerimine
poliitikate kujundamisel pakkunud lahendust sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse
ning inimõiguste rikkumisega seotud pakilistele väljakutsetele.

www.act4europe.org
ELi kodanikeühenduste kontaktrühm (The EU Civil Society Contact Group ühendab kaheksa ulatuslikumat
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Euroopa institutsioonide vahelist dialoogi, millel on oluline roll osalusdemokraatia tugevdamisel.
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Mida ootame Euroopa Parlamendi kandidaadilt
¾

Ta ei lepi sellega, et eiratakse pikaajalisi kaalutlusi ning kaitseb energeetika ja
loodusvarade tõhusat kasutamist, investeerimist taastuvenergiasüsteemidesse,
ökosüsteemide kaitset ja looduse mitmekesisust, et parandada elukvaliteeti Euroopas ja
mujal ning saavutada sotsiaalne ühtekuuluvus, solidaarsus ja rahu.

¾

Ta pooldab seisukohta, et jätkusuutlik areng peab olema ELi uue eelarve koostamise
läbiv eesmärk.

¾

Ta rõhutab vajadust hinnata poliitiliste otsuste ja avaliku sektori kulutuste mõju
rahvatervisele,
keskkonnale,
mitmekesisusele
ning
võrdsusele,
sotsiaalsele
ühtekuuluvusele ja solidaarsusele nii ELi liikmesriikides, liikmesriikide vahel kui ka kogu
maailmas.

Parandage demokraatlikku vastutust ja kodanikuühiskonna osalemist
Mida me arvame
¾

ELi institutsioonid peavad olema avatud, jagama võimu ja tagama kodanikuühiskonna
aktiivse osalemise

¾

Pikka aega on ELi eelarve olnud riiklikest huvidest lähtuva hobusekauplemise tulemus:
nii eelarve koostamine kui ka avaliku raha kulutamine peab olema läbipaistev ja
vastutust nõudev protsess ning võimaldama avalikke huve esindavate organisatsioonide
tähenduslikku osalemist.

Mida ootame Euroopa Parlamendi kandidaadilt
¾

Ta innustab kodanikuühiskonna organisatsioone ja annan neile võimaluse osaleda
poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

¾

Ta kaitseb Euroopa Parlamendi kontrollifunktsiooni nõukogu ja Euroopa Komisjoni
suhtes.

¾

Ta on pühendunud osalusdemokraatiale ja soolisele tasakaalule ning kaitseb õigust olla
informeeritud, otsuste tegemise läbipaistvat ülesehitust ja protsessi, inimeste õigust
rääkida kaasa küsimuses, kuidas nende raha kulutatakse.

Kui soovite esitatud seisukohtade kohta rohkem teada, tutvuge valdkondlike programmidega
veebileheküljel www.act4europe.org.
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