Eleições para o Parlamento Europeu 2009

Ficha 3

O QUE ESPERAMOS DOS FUTUROS EURODEPUTADOS

As 8 plataformas de ONGs europeias que trabalham juntas sob a egíde do Grupo de Contacto
da Sociedade Civil da UE escolheram os direitos fundamentais, o desenvolvimento sustentável
e a responsabilidade democrática como os domínios chave sobre os quais esperamos que os
futuros eurodeputados tenham experiência. Estão convidados a usar este documento como
ponto de partida para as discussões com os candidatos.
Coloquem os valores e os direitos fundamentais no centro do projecto europeu
O que pensamos
¾ O mundo e a Europa de hoje exigem respostas mais coerentes aos maiores desafios
globais, tais como as alterações climáticas, a pobreza persistente, a desigualdade de
género, a discriminação e as violações dos direitos humanos
¾ A UE, como o maior bloco politíco-económico do mundo, precisa de assumir verdadeira
liderança nos desafios comuns. Para ser legitimzada, esta liderança necessita de se basear
em valores que possam inspirar as pessoas dentro e fora da Europa
O que esperamos do candidato a Eurodeputado
¾ Ele ou ela é conhecido por colocar os direitos humanos no centro das suas decisões,
incluindo a sua integração na prevenção de conflictos, na construção da paz, no comércio,
na energia, na segurança e na migração
¾ Ele ou ela é partidário(a) da defesa da igualdade entre mulheres e homens em todas as
áreas da vida, luta contra a discriminação baseada no sexo, violência contra as mulheres,
assim como todas as violações dos direitos humanos na Europa e no mundo, incluindo
discriminação baseada no género, orientação sexual, etnia, religião e deficiência
¾ Ele ou ela compromete-se a que o orçamento da UE reflicta os valores europeus e as
prioridades políticas e que o mesmo seja gasto de acordo com as políticas definidas
democraticamente, respeitando a legislação existente, distribuindo bens e serviços
públicos à sociedade como um todo.
Compreeendam o desenvolvimento sustentável
O que pensamos
¾ A UE debe inverter as tendências que estão a destruir o nosso planeta e os seus
habitantes tanto na Europa como para além dela, e propor um modelo para a globalização
baseado no desenvolvimento sustentável
¾ Como testemunhamos com a crise financeira, o domínio de considerações económicas de
curto prazo no processo de decisão política não logrou resolver os desafios crescentes da
injustiça social e económica e as violações dos direitos humanos.

www.act4europe.org
O Grupo de Contacto da Sociedade Civil da UE junta 8 das maiores plataformas de ONGs europeias nos seguintes
domínios: cultura (culture action europe), cooperação para o desenvolvimento (CONCORD), ambiente (Green 10), direitos
humanos (HRDN), aprendizagem ao longo da vida (EUCLIS-LLL), saúde pública (EPHA), social (Social Platform) e mulheres
(EWL). Juntos trabalhamos para potenciar o diálogo entre as organizações da sociedade civil e as instituições da UE como
parte essencial do fortalecimento da democracia participativa.
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O que esperamos de um candidato ao Parlamento Europeu
¾ Que não aceite que considerações a longo prazo sejam negligenciadas e defenda o uso
eficiente da energia e dos recursos naturais disponíveis, o investimento em sistemas de
energia alternativa e a protecção dos ecossistemas e da biodiversidade por forma a apoiar
a qualidade de vida na Europa e para lá dela, e para alcançar coesão social, solidariedade
e paz
¾ Que defenda que o desenvolvimento sustentável tem de ser o objectivo global do novo
orçamento da UE
¾ Que atribua e defenda a importância de proceder a avaliações de impacto das decisões
políticas e da despesa pública na saúde pública, ambiente, diversidade e igualdade, coesão
social, assim como solidariedade entre os Estados membros e o mundo
Reforço da responsabilidade democrática e da participação da sociedade civil
O que pensamos
¾ As instituições europeias devem demonstrar abertura; partilhar o poder e garantir a
participação activa da sociedade civil
¾ Durante muito tempo, o orçamento da UE foi o resultado das negociações dos interesses
nacionais: o orçamento e despesa pública tem de ser transparente e um processo
responsável que permita a participação das organizações que protegem o interesse público
O que esperamos de um candidato ao Parlamento Europeu
¾ que encoraje e permita a participação das organizações da sociedade civil na definição e
implementação das políticas
¾ que defenda o papel do Parlamento Europeu na chamada de responsabilização do
Conselho e da Comissão Europeia
¾ que se comprometa com a democracia participativa e o equilíbrio de género, e defenda o
direito à informação e a estruturas e processos de decisão transparentes e o direito das
pessoas a terem uma palavra relativamente à como o seu dinheiro deve ser gasto.
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