Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009
3. rīcību saraksts
KO MES SAGAIDAM NO NAKAMAJIEM EIROPAS PARLAMENTA LOCEKLIEM?
8 Eiropas NVO platformas kopīgi sastrādājoties ES Pilsonisko Sabiedrību Grupu protekcijā ir
izvēlējušās pamata tiesības, pastāvīgu attīstību un demokrātisku pakļautību, kā pamata sfēras,
kurās nākamajiem Eiropas Parlamenta biedriem jābūt zinošiem. Jūs esat laipni aicināts
izmantot šo materiālu, kā pamatu diskusijās ar kandidātiem.
Vērtības un pamattiesības kā Eiropas projekta kodols
Ko mēs domājam:
¾

Šodienas Eiropa un šodienas pasaule pieprasa saskaņotākus pamatojumus, uzņemoties
lielu daļu globālo izaicinājumu, piemēram, klimatiskās izmaiņas, pastāvīgo nabadzību,
dzimuma nevienlīdzību, diskrimināciju un cilvēktiesību pārkāpšanu.

¾

ES, kā plašākajam politiskajam un ekonomiskajam blokam pasaulē, jāuzņemas patiesa
vadība kopīgos izaicinājumos. Lai viss būtu pareizi un likumīgi, šīs vadības pamatā jābūt ilgi
pastāvošām vērtībām, kuras iedvesmotu cilvēkus Eiropā un ārpus tās.

Ko mēs sagaidām no Eiropas Parlamenta kandidātiem
¾

Viņš/viņa, pieņemot jebkuru lēmumu, vienmēr ievēros cilvēktiesības, integrējot cilvēku
konfliktu novēršanā, miera veidošanā, tirdzniecībā, enerģijas apgādē, drošībā un migrācijā,
ieskaitot.

¾

Viņš/ viņa pastāv par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, kā arī ir pret cilvēktiesību
pārkāpšanu Eiropā un pasaulē, tai skaitā arī pret diskrimināciju saistībā ar dzimumu,
seksuālo orientāciju, rasi, reliģisko piederību un invaliditāti.

¾

Viņš/ viņa iesaistās ES līdzekļu izlietošanā, kas atspoguļo ES vērtību un politikas prioritātes,
un šie līdzekļi tiek tērēti demokrātiju atbalstošos darbības plānos, saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu, nododot sabiedrībai valsts preces un pakalpojumus.

Realizēt ilgtspējīgu attīstību
Ko mēs domājam:
¾

ES jāmaina tās tendences, kuras iznīcina mūsu planētu un tās iedzīvotājus gan Eiropā, gan
ārpus tās, kā arī jāizvirza globalizācijas modelis, kura pamatā ir ilgtspējīga attīstība.

¾

Kā mēs to esam pieredzējuši ar finansiālo krīzi, īstermiņa ekonomikas dominances
ievērošana politikas veidošanā nav atrisinājusi neatliekamās sociālo un ekonomisko
netaisnību, un cilvēktiesību pārkāpumu problēmas.

Ko mēs sagaidām no Eiropas Parlamenta kandidātiem
¾

Viņš/ viņa nepieņem, ka ilgtermiņā ievērojamie pasākumi ir ielaisti un atbalsta enerģijas un
materiālu lietderību, ieguldīšanu enerģiju atjaunojošās sistēmās un ekosistēmas un
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Eiropā un ārpus tās un
sasniegtu sociālo vienlīdzību, solidaritāti un mieru.

¾

Viņš/viņa pierāda, ka ilgtspējīgai attīstībai jābūt visa jaunā ES budžeta mērķim.

¾

Viņš/viņa pierāda politisko lēmumu ietekmes novērtēšanas nozīmi un valsts izdevumu
nozīmi veselības aizsardzībā, vides aizsardzībā, bioloģiskajā daudzveidībā un vienlīdzībā,
sociālajā vienotībā, kā arī ES dalībvalstu un pasaules vienotībā.
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Demokrātiskās atbildības un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības vairošana
Ko mēs domājam:
¾

ES institūcijām jādemonstrē to atvērtība, līdzdalība valsts pārvaldē un jāgarantē aktīvu
pilsonisko sabiedrību līdzdalību

¾

Ilgu laiku ES budžets ir bijusi kā tirgošanās starp valstu interesēm: Valsts budžetam un
izdevumiem jābūt nepārprotami skaidram un aprēķināmam procesam, kurā atļaut nozīmīgu
valsts interešu organizāciju līdzdalību.

Ko mēs sagaidām no Eiropas Parlamenta kandidātiem
¾

Viņš/viņa iedrošina un dod iespēju pilsonisko sabiedrību organizācijām piedalīties politikas
precizēšanā un īstenošanā

¾

Viņš/ viņa aizstāv Eiropas Parlamenta lomu Padomes un Eiropas Komisijas pārvaldības
atskaitēs

¾

Viņš/viņa iesaistās līdzdalībnieku demokrātijas un dzimumu vienlīdzības nostabilizēšanā un
aizsargā tiesības uz informāciju par nepārprotamu lēmumu pieņemšanu struktūrām un
procesiem, kā arī cilvēku tiesības brīvi paust savus uzskatus par to, kur tērēt viņu naudu.
Lai uzzinātu vairāk par šīm nostājām, lasiet nozaru manifestus tiešsaistē
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