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CE AŞTEPTĂM DE LA VIITORII PARLAMENTARI EUROPENI

Cele opt platforme ale ONG-urilor europene lucrând împreună sub egida EU Civil Society
Contact Group au ales următoarele domenii cheie despre care se aşteaptă ca viitorii
parlamentari să aibă experienţă: drepturi fundamentale, dezvoltare susţinută şi răspundere
democratică. Citiţi mai jos ce credem despre aceste domenii şi ce aşteptăm de la viitorii
Parlamentari Europeni.
Amplasarea valorilor şi a drepturilor fundamentale în centrul proiectului european.
Ce credem
¾ Europa şi lumea de astăzi cer un mod de abordare mai coerentă a principalelor probleme
globale cum sunt: schimbarea climatică, sărăcia persistentă, inegalitatea între sexe,
discriminarea şi încălcarea drepturilor omului.
¾ Este necesar ca Uniunea Europeană, fiind cel mai mare bloc politic şi economic din lume, să
dea dovadă de un adevărat liderat faţă de aceste provocări comune. Legitimatarea unui
asemena liderat trebuie să se bazeze pe valori solide în timp, care să inspire atât
persoanele din Europa cât şi pe cele din afara ei.s
Ce aşteptăm de la candidaţii pentru Parlamentul European.
¾ Se ştie despre ea/el că are în centrul deciziilor lor drepturile omului, inclusiv faptul că le
include în prevenirea conflictelor, construirea păcii, comerţ, energie, securitate şi migraţie.
¾ Apără egalitatea între femei şi bărbaţi în toate aspectele vieţii, luptă împotriva discriminării
pe bază de gen, violenţei împotriva femeilor, ca de altfel şi împotriva încălcării drepturilor
omului în Europa şi în toată lumea, inclusiv discriminarea de gen, orientare sexuală, rasă,
religie sau handicap.
¾ Se implică în acele proiecte UE care reflectă cel mai bine valorile şi priorităţile politicii
europene, susţine cheltuielile orientate către politici acordate democratic, cu respectarea
legislaţiei în vigoare, oferind bunuri şi servicii publice pentru întreaga societate.
Obţinerea unei dezvoltări susţinute
Ce credem
¾ UE trebuie să inverseze tendinţele, care ne distrug planeta şi locuitorii din Europa şi din
afară ei, prin propunerea unui model bazat pe globalizare şi pe o dezvoltare susţinută
¾ Aşa cum s-a vazut cu actuala criză financiară unde la nivel de decizie politică au dominat
considerentele economice pe termen scurt şi unde nu s-au rezolvat problemele apăsătoare
ale nedreptăţii sociale şi economice, şi nici încălcarea drepturilor omului.
Ce aşteptăm de la candidaţii pentru Parlamentul European
¾ Ea/el nu aceptă să fie neglijate considerentele pe termen lung şi apără eficienţa energiei şi
a resurselor, investirea în sisteme de energii renovabile precum şi protejarea ecosistemelor
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şi a biodiversităţii pentru a susţine o viaţă de calitate în Europa şi în afară, şi pentru a
obţine coeziune socială, solidaritate şi pace
¾ Ea/el se luptă argumentând necesitatea alocării unui nou buget la nivel UE destinat
dezvoltării susţinute drept obiectiv cupolă.
¾ Ea/el se luptă argumentând importanţa analizei impactului deciziilor politice şi a
cheltuielilor publice asupra sănătăţii publice, mediului, diversităţii şi egalităţii, coeziunii
sociale precum şi asupra solidarităţii între Statele Membre UE şi la nivel mondial.
Intensificarea responsabilităţii democratice şi a participării societăţii civile
Ce credem
¾ Instituţiile UE trebuie să demonstreze deschidere, împărţirea puterii şi garantarea unei
participări active a societăţii civile
¾ De multă vreme bugetul UE a fost rezultatul unei negocieri ca la piaţă între interesele
naţionale: Bugetul public şi cheltuielile trebuie să fie transparente şi supuse răspunderii şi
să permită o participare semnificativă a organizaţiilor care reprezintă interesele publice.
Ce aşteptăm de la candidatul pentru Parlamentul European
¾ Ea/el încurajează participarea organizaţiilor societăţii civile la definirea şi implementarea
politicii
¾ Ea/el apără rolul Parlamentului European de a trage la răspundere Consiliul şi Comisia
Europeană
¾ Ea/el luptă pentru democraţia participativă şi balanţa între sexe, apără dreptul la informare
şi transparenţa structurilor şi a proceselor de luare a deciziilor, precum şi dreptul
persoanelor de a avea un cuvânt de spus în privinţa cheltuielilor făcute din banii lor.

Pentru a afla mai multe despre aceste poziţii, citiţi programele sectoriale online pe
www.act4europe.org.
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