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Οι οκτώ (8) ευρωπαϊκές ΜΚΟ-πλατφόρμες, δουλεύοντας μαζί κάτω από την ομπρέλα της
ομάδας επαφής της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επιλέξει τα
θεμελιώδη δικαιώματα, την βιώσιμη ανάπτυξη και την δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας, ως
τις κυρίαρχες συμπεριφορές για τις οποίες περιμένουμε οι νέοι ευρωβουλευτές να έχουν
εμπειρία.
Στην συνέχεια διαβάστε τι σκεφτόμαστε γι’ αυτές τις κυρίαρχες συμπεριφορές και τι σχετικά
περιμένουμε-ζητάμε από τους
μελλοντικούς
ευρωβουλευτές. Θα ήταν καλό να
χρησιμοποιήσουμε τα κατωτέρω σαν βάση για τις συζητήσεις μας με τους υποψηφίους
ευρωβουλευτές.
ΒΑΛΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Τι σκεφτόμαστε…
¾ Η Ευρώπη και ο κόσμος στις μέρες μας, προκαλούν για μια πιο συνεκτική επιχειρηματολογία
στην ανάσχεση των κυρίαρχων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η
παρατεταμένη φτώχεια, η φυλετική ανισότητα, οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις των
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
¾ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο μεγαλύτερος πολιτικός και οικονομικός συνασπισμός στον κόσμο,
είναι ανάγκη να εφοδιαστεί με αποτελεσματική ηγεσία για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων. Για την νομιμοποίησή της αυτή η ηγεσία, είναι ανάγκη να βασιστεί στις
διαχρονικές αξίες που εμπνέουν τους ανθρώπους εντός και εκτός της Ευρώπης.
Τι περιμένουμε από έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή…
¾ Να είναι γνωστός(ή) ότι τοποθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο όλων των
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την πρόληψη διενέξεων ή την αποκατάσταση
της ειρήνης, αλλά και για το εμπόριο, για την ενέργεια, για την ασφάλεια και την
μετανάστευση.
¾ Να είναι γνωστός(ή) ότι πρωτοστατεί για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σ’ όλες
τις εκφάνσεις της ζωής, ότι μάχεται εναντίον των γενετήσιων διακρίσεων, της βίας κατά των
γυναικών και γενικά, κατά όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου,
σεξουαλικής προτίμησης, φυλής, θρησκείας και αναπηρίας.
¾ Να είναι γνωστός(ή) ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχέει με τον καλύτερο τρόπο
όλες αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες, με πολιτικές προτεραιότητες που παράγουν δημοκρατικά
συμφωνημένες πολιτικές, με σεβασμό στην νομιμότητα και διανέμοντας τα δημόσια αγαθά
και υπηρεσίες στην κοινωνία συνολικά.
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τι σκεφτόμαστε…
¾ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστρέψει τις τάσεις προς καταστροφή του πλανήτη μας και
της διαβίωσής μας στην Ευρώπη, και να προτείνει ένα μοντέλο για μια παγκοσμιοποίηση
βασισμένη στην βιώσιμη ανάπτυξη.
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¾ Καθώς είμαστε μάρτυρες της οικονομικής κρίσης, η περαιτέρω επικράτηση των
βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων για την παραγωγή πολιτικής, δεν συνιστά αντιμετώπιση των
πιεστικών προκλήσεων της οικονομικής και κοινωνικής αδικίας και των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τι περιμένουμε από έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή…
¾ Αυτός(η) να μην δέχεται τις μακροπρόθεσμες θεωρήσεις να συνεχίσουν να αγνοούνται, και
να ζητά ενεργειακή και γενικότερη των πόρων αποτελεσματική αξιοποίηση, να ζητά
επενδύσεις στα ανανεώσιμα ενεργειακά συστήματα και στην προστασία των οικοσυστημάτων
και της βιοποικιλότητας, ακριβώς για να στηρίξει την ποιότητα της ζωής στην Ευρώπη, αλλά
και περαιτέρω την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και ειρήνης.
¾ Αυτός(η) να επιχειρηματολογεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει με απόλυτη προτεραιότητα να
είναι σκοπός ενός νέου (διαφορετικού) προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
¾ Αυτός(η) να επιχειρηματολογεί ότι είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί η επίδραση των
πολιτικών αποφάσεων και των δημόσιων χρηματοδοτήσεων, πάνω στην δημόσια υγεία, στο
περιβάλλον, στην διαφορετικότητα και στην ισότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην
αλληλεγγύη, μεταξύ των μελών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σ’ όλο τον
κόσμο.
ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τι σκεφτόμαστε…
¾ Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να επι(απο)δείξουν διαφάνεια, να διανείμουν εγγυημένα ισχύ
στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
¾ Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυπτε ως
αποτέλεσμα των συναλλαγών μεταξύ εθνικών συμφερόντων: Οι δημόσιοι προϋπολογισμοί
και οι χρηματοδοτήσεις οφείλουν να είναι διαφανείς και με υποχρέωση λογοδοσίας, να
επιτρέπουν δε την εποικοδομητική συμμετοχή των οργανισμών δημοσίου συμφέροντος.
Τι περιμένουμε από έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή…
¾ Αυτός(η) να ενισχύει και να ενδυναμώνει την συμμετοχή των οργανισμών της κοινωνίας
των πολιτών στον καθορισμό και στην εφαρμογή των πολιτικών.
¾ Αυτός(η) να υπερασπίζεται τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διαρκέσει η
υποχρέωση για λογοδοσία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
¾ Αυτός(η) δεσμεύεται για την συμμετοχική δημοκρατία με την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών
και γυναικών, υπερασπίζεται το δικαίωμα πληροφόρησης και διαφάνειας σε δομές και
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως και υπερασπίζεται το δικαίωμα του λόγου των πολιτών
στο πως τα χρήματά τους ξοδεύονται.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.act4europe.org) ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ!
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