2009 m. Europos Parlamento rinkimai

3 veiksmų planas

KO MES TIKIMĖS IŠ BŪSIMŲ EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ?

Aštuonios Europos nevyriausybinių organizacijų platformos, kartu sudarančios ES pilietinės
visuomenės kontaktinę grupę, kaip svarbiausias sritis pasirinko pagrindines teises, tvarų
vystymąsi ir demokratinę atskaitomybę ir tikisi, kad Europos Parlamento nariai turės patirties
šiose srityse. Toliau pristatomas mūsų požiūris į šias sritis ir ko mes tikimės iš būsimų Europos
Parlamento narių. Jūs galite naudotis šiuo dokumentu rengdami diskusijas su kandidatais.
Vertybės ir pagrindinės teisės turi tapti Europos projekto pagrindu
Ką mes manome
¾ Šių dienų Europai ir pasauliui reikia aiškesnio loginio pagrindo sprendžiant svarbiausias
visuotines problemas, tokias kaip klimato kaita, nuolatinis skurdas, lyčių nelygybė,
diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimai.
¾ Europos Sąjunga, kaip didžiausia politinė ir ekonominė asociacija pasaulyje, spręsdama
bendrus iššūkius, privalo imtis tikro lyderio vaidmens. Šis vadovavimas bus teisingas, jei bus
pagrįstas ilgalaikėmis vertybėmis, kurios gali įkvėpti žmones visoje Europoje ir už jos ribų.
Ko mes tikimės iš kandidato į Europos Parlamento narius
¾

Jis (ji) turi priimti sprendimus, kurių pagrindas yra žmogaus teisės, į jas atsižvelgiama
siekiant užkirsti kelią konfliktams, palaikant taiką, vykdant prekybos, energetikos, saugumo ir
migracijos politiką.

¾

Jis (ji) turi palaikyti moterų ir vyrų lygybę visose gyvenimo srityse, Europoje ir pasaulyje
kovoti su lyčių diskriminacija, smurtu prieš moteris, taip pat bet kokiais žmogaus teisių
pažeidimais, įskaitant diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tikėjimo ir
negalios.

¾

Jis (ji) turi stengtis, kad ES lėšos būtų skiriamos sritims, kurios geriau atspindi Europos
vertybes ir politikos prioritetus, ir pagal galiojančius teisės aktus būtų leidžiamos
demokratiškai sutartoms programoms, kuriomis teikiamos viešos prekės ir paslaugos visai
visuomenei.

Būtina užtikrinti tvarų vystymąsi
Ką mes manome
¾ ES privalo keisti tendencijas, dėl kurių niokojama mūsų planeta ir kenčia Europos ir pasaulio
gyventojai, ir privalo pasiūlyti tvariu vystymusi paremtos globalizacijos modelį.
¾ Kaip parodė finansų krizė, susitelkimas į trumpalaikius ekonominius tikslus nepadėjo išspręsti
neatidėliotinų iššūkių, susijusių su socialine ir ekonomine neteisybe ir žmogaus teisių
pažeidimais.

www.act4europe.org
ES pilietinės visuomenės kontaktinė grupė (angl. EU Civil Society Contact Group) vienija aštuonias dideles Europos
nevyriausybinių organizacijų platformas šiose srityse: kultūros (culture action europe), vystymosi (CONCORD),
aplinkos (Green 10), žmogaus teisių (HRDN), mokymosi visą gyvenimą (EUCIS-LLL), visuomenės sveikatos (EPHA),
socialinių reikalų (Social Platform) ir moterų teisių (EWL). Mes dirbame kartu, kad palaikytume dialogą tarp pilietinės
visuomenės organizacijų ir ES institucijų, kuris yra svarbi dalyvaujamosios demokratijos stiprinimo dalis.
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Ko mes tikimės iš kandidato į Europos Parlamento narius
¾ Jis (ji) neturi sutikti, kad būtų atsisakoma svarbių ilgalaikių tikslų, ir turi kovoti už veiksmingą
energijos ir išteklių panaudojimą, investicijas į atsinaujinančias energijos sistemas, ekosistemų
ir biologinės įvairovės apsaugą siekdamas (-a) palaikyti gyvenimo kokybę Europoje ir visame
pasaulyje ir užtikrinti socialinę sanglaudą, solidarumą ir taiką.
¾ Jis (ji) turi laikytis nuomonės, kad tvarus vystymasis privalo būti visiems rūpimas naujo ES
biudžeto tikslas.
¾ Jis (ji) turi pripažinti, kad svarbu įvertinti politinių sprendimų ir viešųjų išlaidų įtaką
visuomenės sveikatai, aplinkai, įvairovei ir lygybei, socialinei sanglaudai, taip pat solidarumui
ES valstybėse narėse ir visame pasaulyje.
Būtina didinti demokratinę atskaitomybę ir pilietinės visuomenės dalyvavimą
Ką mes manome
¾ ES institucijos turi būti atviros, dalytis savo galia ir užtikrinti aktyvų pilietinės visuomenės
dalyvavimą priimant sprendimus.
¾ Ilgą laiką ES biudžetas buvo derėjimosi dėl nacionalinių interesų rezultatas: biudžeto
sudarymas ir viešųjų išlaidų paskirstymas turi būti skaidrus ir atsakingas procesas, o jame turi
būti leidžiama dalyvauti ir viešojo intereso organizacijoms.
Ko mes tikimės iš kandidato į Europos Parlamento narius
¾ Jis (ji) turi skatinti pilietinės visuomenės organizacijas ir suteikti joms galimybę dalyvauti
politikos formavimo ir įgyvendinimo procese.
¾ Jis (ji) turi ginti reikalavimą, kad Taryba ir Europos Komisija būtų atskaitingos Europos
Parlamentui.
¾ Jis (ji) turi laikytis dalyvaujamosios demokratijos ir lyčių pusiausvyros principų, ginti teisę į
informaciją ir skaidrias sprendimų priėmimo struktūras ir procesus, taip pat ginti žmonių teisę
išsakyti savo nuomonę dėl to, kam turėtų būti leidžiami jų pinigai.

Norėdami išsamiau susipažinti su organizacijos pozicija, skaitykite atskirų sektorių manifestus
interneto svetainėje www.act4europe.org.
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