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3. Akciós ív

ELVÁRÁSAINK A JÖVŐBELI EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐINKKEL SZEMBEN

A nyolc európai NGO szervezet egymással közreműködve az Európai Civil Society Contact
Group irányításával az alapvető jogokat, a fenntartható fejlődést és a demokratikus
felelősséget jelölte ki mint kulcsfontosságú területeket, melyben a jövőbeli európai parlamenti
képviselőinknek tapasztalatot kell felmutatniuk. Az alábbiakban kifejtjük véleményünket a fent
említett területekről illetve mit várunk el jövőbeli európai parlamenti képviselőinktől. Használja
fel ezen gondolatokat a jelöltekkel való viták során.
Az értékek és az emberi alapvető jogok kerüljenek az Európai Projekt központjába
Véleményünk
¾ A mai Európa, illetve a mai világ egy összefüggő alapot kíván olyan globális problémák
megoldásához, mint például a klímaváltozás, a folyamatos elszegényedés, a nemek
közötti egyenlőtlenség, a diszkrimináció és az emberi jogok megsértése.
¾ Az Európai Uniónak, mint a világ legnagyobb politikai és gazdasági egységének, igazi
vezető szerepet kell felmutatnia a közös változások eléréséért. A vezető szerep a
hosszútávra szóló értékek képviselésében mutatkozik meg, mely ösztönzi az Európán
belül illetve kívül élő embereket egyaránt.
Elvárásaink a jövőbeli Európai Parlamenti Képviselőinkkel szemben
¾ Személye arról ismert, hogy minden döntése központjában az emberi értékek állnak,
amit minden területen figyelembe vesz, mint például a konfliktushelyzetek megelőzése,
béke építése, ipar, energia, biztonság és bevándorlás.
¾ Támogatja a nők és férfiak egyenjogúságát az élet minden területén, harcol a nemek
megkülönböztetése, a nők elleni erőszak, illetve az emberi értékek megsértése ellen, úgy
Európa területén mint a világ minden részén, beleértve a nemek közötti, a sexuális
orientáción, faji, vallási és rokkantságon alapuló megkülönböztetéseket.
¾ Elkötelezi magát azon EU célok mellett, melyek a legjobban tükrözik az európai
értékeket, illetve politikai prioritásokat, kiáll a demokratikus politika mellett, a létező
törvények tiszteletben tartásával, illetve rendelkezésre bocsájt minden közcélú árut
illetve szolgáltatást az egész társadalom számára.
A fenntartható fejlődés megvalósítása
Véleményünk
¾ Az EU feladata földünk illetve azon lakóinak elpusztítását okozó irányzatok
megváltoztatása, Európán belül illetve kívül, és a fenntartható fejlődésen alapuló
globalizációs mintakép kialakítása.
¾ A pénzügyi válság által befolyásolt rövidtávú gazdasági politikai tervek túlsúlya nem
oldotta meg a sürgető szociális és gazdasági igazságtalanságok illetve az emberi jogok
megsértésének problémáját.
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Elvárásaink a jövőbeli Európai Parlamenti Képviselőinkkel szemben
¾ Nem fogadja el a hosszútávra szóló célkitűzések elhanyagolását, feladatának tekinti az
energia és természeti kincsek hatékonyságának megóvását, beruházásokat a megújúló
energiatermelésbe, az ökoszisztéma és a biodiverzitás védelmét, javítva ezzel az Európán
belüli és kívüli élet minőségét, szociális kohéziót, szolidaritást és békét teremtve.
¾ Támogatja, hogy a fenntartható fejlődés az új EU-i pénzügyi terv központjában álljon.
¾ Kiemeli annak fontosságát, hogy megállapítsuk a politikai döntések, az egészségügyre, a
környezetre, a diverzitásra, az egyenlőségre, a szociális kohézióra fordított állami
költségvetés, az EU tagországain belül és között, illetve az egész világon kialakult
szolidaritás hatását.

A demokratikus felelősségtudat és a civil társadalomi részvétel felerősítése
Véleményünk
¾ Az EU intézményeinek fontos feladata a nyíltság, a hatalom megosztása és a társadalom
aktív részvételének biztosítása.
¾ Hosszú időn keresztül az EU pénzügyi terve az egyes államok érdekeit tükrözte: az állami
költségvetés legyen átlátszó és felelősségtudatos, melybe minden állami szervezetnek
beleszólási joga van.
Elvárásaink a jövőbeli Európai Képviselőinkkel szemben
¾ Bátorítja és segíti a civil társadalmi szervezetek a politikai stratégiák meghatározásában
és kivitelezésében való részvételét.
¾ Síkra száll az Európai Parlament szerepéért a Tanács és az Európai Bizottság felett
gyakorolt felügyeletében.
¾ Elkövet mindent a részvételi demokráciáért, a nemek közötti egyenlőségért, megvédi a
tájékoztatás jogát, az átlátszó döntéshozatali struktúrát és folyamatot, illetve az emberek
beleszólási jogát abba, hogy mire fordítják pénzüket.

Egyébb információt talál a következő online nyilatkozatban
www.act4europe.org.
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