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CZEGO OCZEKUJEMY OD PRZYSZŁYCH EURODEPUTOWANYCH?

Osiem europejskich sieci organizacji pozarządowych, działających pod auspicjami Unijnej
Grupy Kontaktowej Społeczeństwa Obywatelskiego, zdefiniowało kluczowe dziedziny, w których
- ich zdaniem - deputowani do Parlamentu Europejskiego powinni posiadać odpowiednie
doświadczenie. Są to: prawa podstawowe, zrównoważony rozwój i demokratyczna
odpowiedzialność. Przeczytaj poniżej, co myślimy o tych dziedzinach i czego oczekujemy od
przyszłych eurodeputowanych. Możesz skorzystać z tego dokumentu jako źródła
podstawowych tematów przydatnych w rozmowach z kandydatami.
Wartości i prawa podstawowe stanowią centralną oś europejskiego projektu
Nasz punkt widzenia
¾ Dzisiejsza Europa i współczesny świat wymagają coraz bardziej spójnego podejścia w
kwestiach dotyczących najważniejszych globalnych wyzwań, do których należą zmiany
klimatyczne, trwałe ubóstwo, nierówne traktowanie płci, dyskryminacja i łamanie praw
człowieka.
¾ Unia Europejska, jako największy blok polityczny i gospodarczy na świecie, powinna
zapewnić sobie prawdziwie przywódczą rolę w rozwiązywaniu wspólnych wyzwań. Aby
dążenia te można uznać za uzasadnione, muszą się one opierać na ugruntowanych
wartościach, stanowiących źródło inspiracji zarówno dla mieszkańców Europy, jak i innych
części świata.
Czego oczekujemy od kandydata do Parlamentu Europejskiego?
¾ Aby był/a znany/a z tego, że prawa człowieka stanowią dla niego centralną oś wszystkich
podejmowanych decyzji, włączając w to kwestie zapobiegania konfliktom i budowania
pokoju, a także zagadnienia handlowe i energetyczne oraz problemy bezpieczeństwa i
procesy migracyjne.
¾ Aby występował/a w obronie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich sferach życia
społecznego oraz podejmował/a walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji związanej z
płcią, przemocy wobec kobiet oraz łamania praw człowieka w Europie i na świecie,
włączając w to dyskryminację z względu na płeć, orientację seksualną, przynależność
rasową, wyznawaną religię i niepełnosprawność.
¾ Aby popierał/a wydatki budżetowe UE w dziedzinach odzwierciedlających europejskie
wartości i priorytety polityczne oraz te wszystkie, które są przeznaczane, zgodnie z
obowiązującym ustawodawstwem, na demokratycznie ustalone działania, mające na celu
wytwarzanie dóbr i usług publicznych służących całemu społeczeństwu.
Główny cel to osiągnięcie zrównoważonego rozwoju
Nasz punkt widzenia
¾ UE musi odwrócić w Europie i poza jej granicami te tendencje, które niszczą naszą planetę i
jej mieszkańców oraz zaproponować model globalizacji oparty na zrównoważonym rozwoju.
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¾ Na przykładzie kryzysu finansowego mogliśmy zaobserwować, że dominująca rola
krótkoterminowej perspektywy gospodarczej w kształtowaniu polityki nie jest w stanie
rozwiązać najpilniejszych wyzwań dotyczących nierówności społecznych i gospodarczych
oraz w zakresie łamania praw człowieka.
Czego oczekujemy od kandydata do Parlamentu Europejskiego?
¾ Aby nie dopuszczając do zaniedbywania długoterminowej perspektywy, bronił/a
efektywnego wykorzystywania energii i zasobów naturalnych, inwestowania w systemy
oparte na energii odnawialnej oraz ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej.
Wszystkie te działania powinny mieć na celu promowanie jakości życia w Europie i poza jej
granicami, a także osiągnięcie spójności społecznej, solidarności i pokoju na świecie.
¾ Aby był/a zwolennikiem tezy, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest głównym celem
nowego budżetu UE.
¾ Aby w swej argumentacji podkreślał/a, jak doniosłą kwestią jest ocena skutków
politycznych decyzji i wydatków przeznaczonych na zdrowie publiczne, ochronę środowiska,
promocję różnorodności i równości, spójność społeczną oraz solidarność między państwami
członkowskimi UE, jak również w obrębie każdego z nich i na całym świecie.
Umocnienie demokratycznej odpowiedzialności i zwiększenie udziału społeczeństwa
obywatelskiego
Nasz punkt widzenia
¾ Instytucje UE powinny wykazywać się otwartością, umiejętnością dzielenia się władzą i
zapewniać społeczeństwu obywatelskiemu możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu
politycznym.
¾ Budżet UE od dawna już powstaje w wyniku przetargów między narodowymi interesami
poszczególnych państw. Opracowywanie publicznego budżetu i wynikających z niego
wydatków powinno być procesem przejrzystym i odpowiedzialnym, dopuszczającym
znaczące uczestnictwo organizacji pożytku publicznego.
Czego oczekujemy od kandydata do Parlamentu Europejskiego?
¾ Aby umożliwiał/a i wspierał/a uczestnictwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego w
określaniu polityki i jej wdrażaniu.
¾ Aby bronił/a roli Parlamentu jako organu, przed którym odpowiadają Rada i Komisja
Europejska
¾ Aby popierał/a demokrację uczestniczącą i zasadę równowagi płci, a także bronił/a prawa
do informacji, przejrzystości struktur i procesów decyzyjnych oraz uzyskania przez
obywateli wpływu na to, w jakich sposób ich pieniądze zostaną wydane.
Szczegółowe informacje na temat powyższych opinii znajdują się w programach
branżowych zamieszczonych na stronie internetowej: www.act4europe.org.
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