Voľby do Európskeho Parlamentu 2009

Časť Tretia

ČO OČAKÁVAME OD EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Osem európskych plataforiem MVO ktoré spolupracujú v združení Kontaktných skupín
Občianského združenia Európskej Únie vybrali základné zákony a kritéria pre plynulý rozvoj a
demokratickú zodpovednosť v tých hlavných témach, ktoré očakávajú že budúci členovia
parlamentu vudú mať skúsenosti. Čítajte v dalšom odseku náš názor na tieto témy a aké
postoje očakávame od budúcich členov parlamentu. Použijte prosím tento dokument ako
podklad na diskusiu s kandidátmi.
Vložte trvalé hodnoty a základné práva do srdca európskeho projektu
Myslíme si že;
¾ Európa a celý svet dnes volá po prijatí základných kritérií na vyriešenie vážnych svetových
javov ako sú klimatické zmeny, pretrvávajúca chudoba, sexuálna odlišnosť, diskriminácia a
porušovanie ľudských práv.
¾ Európská Únia, ako najvačší politicko-ekonomický blok na svete, musí prezentovať vedúcu
úlohu aj v spoločenských otázkach. Aby bola táto vedúca úloha legitímna, musí sa opierať o
ľudské princípy v Európe ale aj mimo nej.
Očakávame od kandidátov do Európskeho Parlamentu že:
¾ Budú známi svojim príkladným postojom a dôrazom na dodržiavanie ľudských práv včítane
zapojenia sa v prevencii týchto konfliktov, budovania mieru, dohôd, energie, bezpečnosti a
v otázkach prisťahovalectva.
¾ Budú schopní obhájiť rovnosť medzi mužom a ženou vo všetkých svojich rozhodnutiach, že
budú bojovať proti sexuálnej diskriminácii, násiliu páchanom na ženách, porušovaniu
ľudských práv, tak v Európe ako aj vo svete, zahrňujúc diskrimináciu rasovú, sexuálnu
alebo pre náboženskú orientáciu a tiež diskrimináciu pre zdravotné postihnutie.
¾ Vo zväzku s Európskou Úniou venovať najlepšie hodnoty Únie na dodržanie demokratických
princípov, respektujúc tak súčastnú politiku zákonov Únie poskytnúť všetky hodnoty a
služby pre spolocnosť ako celok.
Dosiahnuť udržateľný rozvoj
Myslíme si že:
¾ Európska Únia musí odkloniť tendencie ktoré ničia našu planétu a jej obyvateľov na zemi a
navrhnúť účinný model globalizácie založený na udržateľnom rozvoji.
¾ Ako sme svedkami, finančná kríza ukázala že presadzovanie krátkodobých ekonomických
názorov v politike nevyriešilo, naopak prehĺbilo, sociálnu a ekonomickú nespravodlivosť a
porušovanie ľudských práv.
Čo očakávame od kandidátov do Európskeho Parlamentu
¾ Že nepripustia aby sa zanedbali dlhodobé riešenia na ochranu pred neefektívnym využitím
energie a prírodných zdrojov, že budú presadzovať investície do systémov obnoviteľnej
energie, ochrany ekosystémov a biodiverzity, s cielom prispieť tak k zlepšeniu kvality života
v Európe a vo svete a k dosiahnutiu sociálnej súdržnosti, solidarity a mieru.
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¾ Že presadia, aby plán udržateľného rozvoja je najvyšším cieľom v celom novom rozpočte
Európskej Únie.
¾ Že sa presadia za význam hodnotenia dopadu politických rozhodnutí a verejných financií na
zdravotníctvo, životné prostredie, rozmanitosť a rovnoprávnosť, sociálnu súdržnosť a
solidaritu v členských štátoch Európskej Únie a sveta.
Zlepšiť demokratickú zodpovednosť a podiel na občianskej spoločnosti
Myslíme že;
¾ Všetky Inštitúcie Európskej Únie musia preukazovať čestnosť, spoločnú moc a záruky
aktívnej spolupráce v oblasti občianskej spoločnosti.
¾ Počas dlhého obdobia bol Európsky rozpočet objekt tvrdého rokovania medzi národnými
záujmami. Verejný rozpočet a jeho výdavky musí byť transparentný a zodpovedný proces
založený na spolupráci s organizáciami verejného záujmu.
Čo očakávame od kandidátov do Európskeho Parlamentu
¾ Aby podporovali a umožnili spoluprácu občianskych spoločenských združení na definícii a
zavádzaní politík.
¾ Že budú hájiť úlohu a zodpovednosť Parlamentu voči Európskej Rade a komisii.
¾ Že budú dôsledne dodržiavať základy demokracie, hájiť právo na informáciu, na
priehľadnosť v prijatých rozhodnutiach s právom každého vyjadriť sa k použitiu spoločných
penazí.

O našich pozíciach sa dozviete viac v našich prehláseniach jednotlivých sektorov na
on-line:
www.act4europe.org.
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