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KAJ PRIČAKUJEMO OD BODOČIH EVROPSKIH POSLANCEV?

Osem evropskih platform NVO, ki skupaj delujejo pod okriljem EU Civil Society Contact Group,
je kot ključna področja, na katerih naj bi bodoči evropski poslanci po pričakovanjih imeli
izkušnje, izbralo temeljne pravice, trajnostni razvoj in demokratično odgovornost. Spodaj
lahko preberete, kakšna so naša stališča na teh področjih in kaj pričakujemo od bodočih
evropskih poslancev. Ta list lahko uporabite tudi kot izhodišče za razpravo s kandidati.
Uvrstitev vrednot in temeljnih pravic v osredje evropskega projekta
Naša stališča
¾

Današnja Evropa in današnji svet zahtevata bolj jasno ciljno usmeritev pri reševanju
velikih svetovnih izzivov, kot so podnebne spremembe, dolgotrajna revščina, neenakost
med spoloma, diskriminacija in kršitve človekovih pravic.

¾

Evropska unija mora kot največja politična in gospodarska povezava na svetu igrati
vodilno vlogo pri soočanju s skupnimi izzivi. Da bi bila ta vloga upravičena, mora
temeljiti na trajnih vrednotah, ki bodo navdihovale ljudi v Evropi in zunaj njenih meja.

Naša pričakovanja od kandidata/-ke za poslanca/-ko Evropskega parlamenta
¾

Znan/-a je po tem, da človekove pravice postavlja v ospredje vseh odločitev, upošteva
pa jih tudi pri vprašanjih preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja miru, trgovine,
energetike, varnosti in migracij.

¾

Prizadeva si za enakost med spoloma na vseh življenjskih področjih in se bojuje proti
diskriminaciji na podlagi spola, nasilju nad ženskami in vsakršni kršitvi človekovih
pravic v Evropi in po svetu, vključno z diskriminacijo na podlagi spola, spolne
usmeritve, rase, vere ali invalidnosti.

¾

Zavzema se za oblikovanje proračuna, ki bo bolje izražal evropske vrednote in politične
prednostne naloge in se bo porabljal za demokratično dogovorjene politike, ki v skladu
z obstoječo zakonodajo zagotavljajo javne dobrine in storitve za družbo kot celoto.

Doseganje ciljev trajnostnega razvoja
Naša stališča
¾

EU mora obrniti trende, ki uničujejo naš planet in njegove prebivalce v Evropi in zunaj
njenih meja, ter predlagati model globalizacije, ki bo temeljila na trajnostnem razvoju.

¾

Kot je razvidno iz finančne krize, upoštevanje pretežno kratkoročnih vidikov pri
oblikovanju politik ni rešilo perečih problemov socialne in ekonomske neenakosti in
kršitve človekovih pravic.

Naša pričakovanja od kandidata/-ke za poslanca/-ko Evropskega parlamenta
¾

Obsoja zanemarjanje dolgoročnih ciljev in se zavzema za energetsko učinkovitost in
učinkovito porabo virov, vlaganje v sisteme obnovljivih virov energije ter zaščito
ekosistemov in biotske raznovrstnosti za izboljšanje kakovosti življenja v Evropi in
zunaj njenih meja, ter doseganje socialne kohezije, solidarnosti in miru.
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¾

Prizadeva si, da bi bil trajnostni razvoj prevladujoči cilj novega proračuna EU.

¾

Poudarja pomembnost ocenjevanja vpliva političnih odločitev in javne porabe na javno
zdravje, okolje, raznolikost in enakopravnost, socialno kohezijo ter solidarnost med
evropskimi državami in znotraj njih ter po svetu.

Krepitev demokratične odgovornosti in udeležbe civilne družbe
Naša stališča
¾

Institucije EU morajo izražati odprtost, spodbujati delitev oblasti in zagotavljati dejavno
udeležbo civilne družbe.

¾

Proračun EU je bil dolgo rezultat kupčevanja z nacionalnimi interesi: oblikovanje in
poraba javnega proračuna morata biti transparentna in nadzorovana, omogočiti pa je
potrebno dejavno udeležbo organizacij javnega interesa.

Naša pričakovanja od kandidata/-ke za poslanca/-ko Evropskega parlamenta
¾

Spodbuja in omogoča udeležbo organizacij civilne družbe pri oblikovanju in izvajanju
politik.

¾

Poudarja vlogo Evropskega parlamenta pri nadziranju odgovornosti Sveta in Evropske
komisije.

¾

Zavzema se za participativno demokracijo in uravnoteženo zastopanost obeh spolov in
si prizadeva za pravico do informiranja in za transparente strukture in postopke pri
sprejemanju odločitev ter za pravico ljudi, da soodločajo o porabi lastnega denarja.

Če želite izvedeti več o zgornjih stališčih, preberite programe za posamezna področja
na www.act4europe.org.
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