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10 postulatów do
kandydatów do
Parlamentu
Europejskiego

Wybory do Parlamentu
Europejskiego:
dlaczego są takie
ważne?

Niech twój głos
zadecyduje o
priorytetach UE!
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Fintan Farrell, Dyrektor EAPN

Zapraszam do zapoznania się ze specjalnym numerem
Magazynu EAPN na nadchodzące wybory do Parlamentu
Europejskiego. W dniach 4-7 czerwca miliony obywateli w 27
państwach członkowskich UE będą wybierać posłów do Parlamentu
Europejskiego na kadencję 2009-2014. Wybór, którego dokonamy w
tych dniach, będzie miał ogromny wpływ nie tylko na mieszkańców
UE, ale na całą wspólnotę międzynarodową.
Tegorocznym wyborom będzie towarzyszyć jeden
z najdotkliwszych kryzysów gospodarczych, jakie dotknęły Europę od
lat 30. XX wieku. Zdaniem EAPN jedną z kluczowych przyczyn takiego
stanu rzeczy jest niepowodzenie w walce z ubóstwem
i nierównościami społecznymi w UE i na całym świecie.
W niniejszym numerze Magazynu, EAPN przedstawia 10 postulatów
do posłów na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego, które
mogą pomóc w walce z ubóstwem i w osiągnięciu zrównoważonej
i socjalnej Unii Europejskiej, gwarantującej wszystkim godne życie.
Poprosiliśmy główne ugrupowania polityczne obecnego Parlamentu
Europejskiego o odpowiedź na nasze postulaty i zaprezentowanie
własnej wizji socjalnej Europy. Mamy nadzieję, że lektura naszego
magazynu pomoże każdemu w podjęciu bardziej świadomej decyzji
podczas wyborów.
Wybory do Parlamentu Europejskiego powinny dostarczać
rzetelnych informacji na temat wizji społecznych i priorytetów
działania kandydatów i partii politycznych przystępujących do
wyborów. Kampania wyborcza może być najlepszym sposobem
zwalczania dostrzeganego przez wyborców deficytu demokracji w
UE, ale tylko jeśli partiom uda się skutecznie przedstawić różne wizje,
dając wyborcom rzeczywistą możliwość wyboru. Media powinny
odgrywać kluczową rolę w tej komunikacji.
Wybory do Parlamentu Europejskiego to nie tylko 27
głosowań w 27 krajach. Kolejny Parlament Europejski będzie wybierał
przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz nada kierunek
priorytetom Unii Europejskiej. Potrzebujemy wyborów, które będą
rzeczywiście dotyczyć priorytetów polityki na szczeblu Unii
Europejskiej. Mamy nadzieję, że walka z ubóstwem i nierównościami
będzie jednym z tych priorytetów. To twój głos może o tym
zadecydować.

„Magazyn” wydawany przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu
EAPN i tłumaczony przez Polski Komitet EAPN. Magazyn zastąpił
wydawany wcześniej „Network News”.
Polski Komitet EAPN
WRZOS
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel. (022) 826 52 46
e-mail:eapn@wrzos.org.pl
www.eapn.org.pl
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Wybory do Parlamentu
Europejskiego – dlaczego są takie
ważne?
Europejskie debaty często wydają się
dalekie od naszej codzienności, choć to
właśnie Unia określa 80 proc. przepisów,
które bezpośrednio wpływają na nasze życie.
Parlament Europejski jest kluczowym
podmiotem w walce
z ubóstwem
i
wykluczeniem
społecznym
oraz
w
budowaniu
bardziej
spójnego
społeczeństwa.
Właśnie
dlatego
EAPN
postanowiła
rozpocząć kampanię przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego i zaprezentować
10 postulatów do wszystkich kandydatów na
europosłów.

Parlament
Europejski
zys kuje na znaczeniu
Na mocy Traktatu Nicejskiego, nowowybrani
posłowie do Parlamentu Europejskiego
powołają
kolejnego
przewodniczącego
Komisji Europejskiej. Parlament Europejski
nie jest już, jak na początku swojego
istnienia, wyłącznie organem doradczym, ale
stał się prawdziwym zgromadzeniem
ustawodawczym.
Procedura
współdecydowania obejmuje obecnie 43
obszary (w tym środki promujące walkę
z dyskryminacją, politykę azylową, środki
przeciwko nielegalnej imigracji i środki
promujące zatrudnienie). Jeśli Traktat
Lizboński wejdzie w życie, kompetencje
Parlamentu Europejskiego zostaną jeszcze
bardziej poszerzone, szczególnie w zakresie
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
(w tym polityki imigracyjnej), usług
użyteczności
publicznej oraz
polityki
spójności.
Ostatnio Parlament Europejski wielokrotnie
korzystał z procedury współdecydowania,
a także ze swojego prawa do własnych
inicjatyw, aby bronić ambitnej wizji Europy
Społecznej,
bliższej
problemom
jej
mieszkańców. Obecny Parlament Europejski
zmobilizował się na przykład w kwestii usług
(patrz European Parliament Resolution on a
European Charter on the Rights of Energy
Consumers, przyjęta w czerwcu 2008 r.), a
także w kontrowersyjnej kwestii regulacji
czasu pracy. Raport europosłanki Marie
Panayotopoulos-Cassiotou w sprawie walki z
ubóstwem, na prośbę EAPN
i
innych
socjalnych
organizacji
pozarządowych,
doprowadził
do
wzmocnienia
zakresu
tematycznego
problemu, włączając takie kwestie jak
dostęp do praw i zasobów, ochrona socjalna
i zdrowotna, a także większe zaangażowanie

Komisji na rzecz uczestnictwa mniejszych
NGO
w
organizacji
Roku
Walki
z Ubóstwem.

Poglądy
EAPN
są
reprezentowane
przez
niektó rych
aktywnych
europosłów
Dzięki obecnie obowiązującym przepisom,
aktywny lobbing EAPN na szczeblu
europejskim umożliwił nam przedstawienie
naszego
punktu
widzenia
niektórym
europarlamentarzystom.
Również
kilka
raportów
Parlamentu
Europejskiego
skupiało się na ważnych dla EAPN kwestiach,
takich jak zatrudnienie (raport Anne Van
Lancker
o wytycznych dotyczących
zatrudnienia 2008-2010, 2008), integracja
społeczna (raport Gabriele Zimmer, 2008;
raport Jean Lambert, 2009), gospodarka
społeczna (raport Patrizii Toi, 2009) oraz
zabezpieczenie przepisów przeciw ubóstwu
energetycznemu w pakiecie energetycznym
(raport Eluned Morgan). Ten ostatni raport,
którego tematem był wewnętrzny rynek
energii elektrycznej, wzywał do podjęcia
zdecydowanych kroków w celu zwalczania
ubóstwa
energetycznego
zgodnie
z sugestiami EAPN, by umieścić tę kwestię
wyżej
w hierarchii wartości Unii
Europejskiej (ostateczna wersja tekstu jest
obecnie omawiana przez Radę UE, która
okazała się bardziej zachowawcza w tej
kwestii niż Parlament). W ostatnim czasie
nasze poglądy odzwierciedlił dość wyraźnie
raport Jean Lambert na temat aktywnej
integracji społecznej. Będzie on bardzo
cennym
instrumentem
nacisku
na
wprowadzenie
zaleceń
dotyczących
aktywnej integracji społecznej, przyjętych
przez Komisję Europejską w 2008 r.
Poza tym działania EAPN skupiały się na
zwiększaniu swojej widoczności i stworzeniu
trwałych
relacji
służbowych
z Europarlamentem poprzez różne kanały.
• Wspólnie z ATD Fourth World pomagamy
w pracy sekretariatu parlamentarnej
intergrupy
ds.
walki
z
ubóstwem
i wykluczeniem społecznym,
a także
uczestniczymy w posiedzeniach innych
intergrup, jak na przykład intergrupa ds.
gospodarki społecznej. Intergrupy skupiają
wielu europosłów z różnych ugrupowań
zainteresowanych podobnymi problemami,
a ich celem jest uwidocznianie problemów

i zachęcanie do dyskusji na temat
działalności
parlamentu
w
danych
obszarach.
• EAPN systematycznie przekazuje swoje
opinie członkom Komisji ds. Zatrudnienia
i
Spraw
Społecznych,
a
także
przewodniczącym głównych ugrupowań
politycznych.
• EAPN pojawia się na przesłuchaniach
dotyczących
konkretnych
tematów
zainteresowania,
organizowanych
przez
Komisje i ugrupowania polityczne.
• EAPN utrzymuje regularne kontakty
z zaprzyjaźnionymi europarlamentarzystami
oraz personelem Parlamentu Europejskiego,
którzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach
organizowanych przez EAPN.
W najbliższym czasie głównym celem EAPN
będzie kampania na rzecz odpowiedniego
dochodu minimalnego, przeprowadzana
wśród
nowowybranych
posłów
do
Parlamentu
Europejskiego.
Apel
o odpowiedni dochód minimalny zostanie
zaprezentowany podczas imprezy w
Parlamencie Europejskim, zaplanowanej na
sierpień tego roku
(zobacz: www.adequateincome.eu).

Najważniejszy, regularny
dialog odbywa się na
szczeblu krajowym.
Parlament
Europejski
jest
jedyną
bezpośrednio wybieraną instytucją UE,
a posłowie związani są głównie z krajowymi
i lokalnymi środowiskami.
Z doświadczeń
EAPN wynika, że Europosłowie chętniej
angażują
się
w
działania
EAPN
w Brukseli, jeśli znają działalność EAPN ze
swojego własnego środowiska. Dlatego tak
istotne jest to, by krajowe organizacje
pozarządowe
szukały
kontaktu
z europarlamentarzystami nie tylko podczas
kampanii wyborczej, ale również już w
czasie trwania ich mandatu. Musimy
uwidocznić to, czym się zajmujemy,
rzeczywistość z jaką się stykamy i trudności,
na jakie natrafiamy,
a także
przekazywać to, czego oczekujemy od
ustawodawców.
Odwoływanie się do realiów podczas
dyskusji na szczeblu UE jest bardzo trudne,
dlatego bardzo owocne może okazać się
kontaktowanie z europosłami na szczeblu
krajowym i lokalnym. W ten sposób EAPN
może pokazać, że ogólne stanowisko, które
zajmuje na szczeblu UE, jest spójne z
konkretnymi
doświadczeniami
poszczególnych członków sieci, a także
podkreślić, jak ważna i oczekiwana jest
Europa Socjalna.
Zaangażowanie w kampanię wyborczą do
Parlamentu
Europejskiego
nie
jest
ostatecznym
celem
naszych
działań,
a jedynie punktem wyjścia do budowania

EAPN apeluje o nowy początek

Główne postulaty do przyszłych posłów do
Parlamentu Europejskiego.

Niepowodzenie obecnego podejścia UE

Na nowym Parlamencie Europejskim, którego zadaniem będzie
reprezentowanie interesów Europejczyków, spoczywać będzie w
dużym stopniu odpowiedzialność za przygotowanie i wprowadzenie
w życie globalnej strategii Unii Europejskiej, która zastąpi aktualną
Strategię Lizbońską. W swoich działaniach Parlament będzie musiał
odpowiedzieć na potrzeby obywateli i na obecny kryzys. Jego
odpowiedź nie może być powtórzeniem dotychczasowej polityki!

W wyniku dominacji programów opartych o konkurencję
i neoliberalizm Unia Europejska stanęła w obliczu najgroźniejszego od
lat 30. kryzysu finansowego, ekonomicznego, społecznego
i politycznego. Jego nieuniknioną konsekwencją jest wzrost ubóstwa
i wykluczenia społecznego – utrata miejsc pracy przez osoby
pracujące, utrata miejsc zamieszkania przez osoby o niskich
dochodach. Osoby bez zatrudnienia mogą jeszcze bardziej oddalić się
od rynku pracy, a ich rodziny popaść w zadłużenie. Osobom
dotkniętym ubóstwem grozi zamrożenie lub obniżenie wymiaru
zasiłków. W odpowiedzi na kryzys rządy UE finansują ogromne pakiety
pomocowe dla instytucji finansowych. Ale za jaką cenę? Czy
miliardowe inwestycje stanowią rzeczywistą odpowiedź na
potrzeby mieszkańców UE?

Globalizacja, zmiany klimatyczne, uzdrowienie gospodarki i zmiany
demograficzne stanowią obecnie największe wyzwanie dla Unii
Europejskiej. W świetle rosnących nierówności wewnątrz i na zewnątrz
UE oraz faktu, że ubóstwem zagrożonych jest 78 milionów
Europejczyków, wśród dużej części populacji UE nasila się poczucie
niestabilności i niepokoju. Unia Europejska musi jak najszybciej wyjść
naprzeciw tym w pełni uzasadnionym obawom
i niepokojom.
Spójność społeczna, tak jak jej komponenty, walka z ubóstwem i
nierównościami, a także sprawiedliwsza redystrybucja zasobów
w i poza UE, muszą być postrzegane jako jedno
z głównych
wyzwań, którym UE będzie musiała stawić czoła. UE musi stać się
propagatorem społecznego i zrównoważonego rozwoju, a
Parlament Europejski musi stanąć na czele tych zmian.

Obecny model ekonomiczny i finansowy, promowany przez Strategię
Lizbońską, opiera się na prymacie rynku ponad prawami społecznymi
i ochroną środowiska. Zbyt często efektem tego modelu było nasilanie
się biedy i podważanie społecznych zobowiązań w imię ,,wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia’’ za wszelką cenę. Strategii Lizbońskiej
nie udało się umieścić ,,dobra wspólnego” w centrum działań Unii
Europejskiej. Uprzywilejowano liberalizm i nieuregulowane rynki
kosztem
strategii
promujących
sprawiedliwość
społeczną,
zmniejszenie ubóstwa i nierówności w Europie i na całym świecie.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego muszą odegrać kluczową rolę
łącznika pomiędzy instytucjami europejskimi a wyborcami. EAPN zachęca
wszystkich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego do
spełnienia poniższych 10 postulatów. Będziemy uważnie śledzić
kampanie wyborcze na poziomie krajowym i europejskim i zabiegać o to,
aby nasze opinie zostały usłyszane.

Realizacja spójności społecznej i niwelowanie przepaści ubóstwa
i nierówności musi pozostać absolutnym priorytetem Unii
Europejskiej!

10 postulatów, które powinny zosta spe nione, aby walka z ubóstwem znalaz a si w
centrum dzia a UE

1
2

Uczynić spójność społeczną, walkę z ubóstwem i nierównościami oraz promocję globalnej sprawiedliwości
wyraźnym priorytetem UE i odrębnym filarem zintegrowanej, społecznej i trwałej Strategii Lizbońskiej po 2010 roku.
Działania na rzecz uzdrowienia gospodarki powinny wpisywać się w realizację tego priorytetu.
Ustalić i monitorować realizację krajowych i europejskich celów redukcji ubóstwa i nierówności w ramach wyraźnej
europejskiej strategii walki z ubóstwem. Strategia ta powinna obejmować określone metody eliminowania skrajnych
postaci ubóstwa, jak również powinna być ukierunkowana na ubóstwo relatywne, w celu zapewnienia większej
sprawiedliwości społecznej. Uzupełnieniem Strategii powinno być zastosowanie wzmocnionej otwartej metody
koordynacji w zakresie integracji społecznej i zabezpieczenia społecznego oraz rekomendacji Komisji Europejskiej
dotyczących aktywnej integracji społecznej.

3

Ustalić kryteria aktywnego udziału w procesie decyzyjnym na poziomie krajowym i europejskim. Zagwarantować
udział organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ubóstwa, jak również udział osób dotkniętych ubóstwem
w opracowaniu, implementacji i ewaluacji wszystkich programów mających wpływ na ubóstwo i marginalizację społeczną.

4

Przyspieszyć opracowanie europejskich ram ochrony wysokich standardów socjalnych, gwarantujących godne
życie dla wszystkich. Ramowa dyrektywa dotycząca programu wystarczającego dochodu minimalnego, jako uzupełnienie
rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących aktywnej integracji społecznej, byłaby znaczącym krokiem na drodze do
opracowania takich ram.

5

Zagwarantować powszechny dostęp do niedrogich usług wysokiej jakości, włączając w to usługi socjalne, edukacyjne,
zdrowotne, mieszkaniowe, usługi transportowe, opiekę nad dziećmi, dostęp do energii i wody. Szczegółowe aspekty usług
użyteczności publicznej powinny być uwzględnione w prawie europejskim. Należy również dokonać analizy wpływu
prywatyzacji i liberalizacji tych usług na spójność społeczną, ubóstwo i nierówności.

6

Umieścić na nowo w centrum Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia zobowiązanie do wspierania
,,przyzwoitego i jakościowego zatrudnienia” poprzez analizę przyczyn wzrostu liczby ,,ubogich osób pracujących” i
korzyści wynikających z adekwatnych zarobków, jako podstawy zrównoważonego rozwoju. Zachęcać do tworzenia
,,zielonych i socjalnych stanowisk pracy”, które pozwoliłyby na walkę ze zmianami klimatycznymi, zwalczanie słabości
rynku, wsparcie odnowy gospodarki i zapewnienie stabilnego i jakościowego zatrudnienia jak największej liczbie osób.

7

Wspierać gospodarkę społeczną i przedsiębiorczość społeczną, jako ważne źródła tworzenia integracyjnych miejsc
pracy i formę konkretnej pomocy osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy. Należy upewnić się, że ten cel figuruje w
europejskich programach na rzecz zatrudnienia i jest ujęty w specjalnych celach funduszy strukturalnych.

8

Wzmocnić europejskie prawo antydyskryminacyjne, włączając w to przeciwdziałanie dyskryminacji o podłożu
społecznym, i rozwijać lepsze systemy gwarantujące stosowanie istniejących przepisów, jak również promować
proaktywne programy i metody walki z wszelkimi formami dyskryminacji.

9

10

Włączyć walkę z ubóstwem w główny nurt wszystkich polityk poprzez efektywne i społeczne zaangażowanie
wszystkich zainteresowanych stron w oszacowanie jej wpływu społecznego. Sprawą nadrzędną powinno być oszacowanie
wpływu polityki podatkowej w odniesieniu do akumulacji środków, ich dystrybucji i nierówności w tym zakresie. Po to by
obywatele mogli uzyskać poczucie rzeczywistego postępu, należy zdefiniować taki wskaźnik postępu społecznego, który
nie ograniczałby się tylko do prostego pomiaru PKB, ale odnosił się do dobrostanu społecznego i środowiska.

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, europosłowie
będą mogli odegrać pozytywną rolę ambasadorów Roku oraz nadać walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
większy zasięg oddziaływania w pierwszych latach funkcjonowania nowych instytucji europejskich.

„ Solidarność jest podstawą naszego
społeczeństwa” – Europejska Partia Ludowa
(EPP)
Wilfried Martens – Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej
Jaka jest odpowiedź
pomoc osobom potrzebującym, a z
waszej partii na
drugiej strony powinny stymulować
bezrobotnych do powrotu na rynek
pr zedwyborczy manifest
pracy.
EAPN?
Praca, to dla nas wszystkich główny cel
Europejska Partia Ludowa dostrzega wagę
polityki ekonomicznej i społecznej, a także
10 postulatów EAPN i konieczność
najskuteczniejsza ochrona przed ubóstwem i
umieszczenia ubóstwa na szczycie agendy
wykluczeniem społecznym.
europejskiej, przy czym chcielibyśmy
Nowe, zrównoważone stanowiska pracy
wskazać, że wiele kwestii podnoszonych
można osiągnąć, wyłącznie przy dynamicznej
przez EAPN leży
w kompetencji
gospodarce. EPP uważa, że poziom
państw członkowskich.
bezrobocia w niektórych regionach Unii jest
EPP zgadza się z opinią, że wyjście z kryzysu
niedopuszczalny. Braki w umiejętnościach,
oraz zmiany klimatyczne i demograficzne to
główne wyzwania stojące przed Unią
Europejską.
Uważamy również, tak samo jak EAPN, że
Unia Europejska musi zacząć promować
zrównoważony i socjalny rozwój, a do tego
wierzymy w silny Parlament Europejski.
Zgadzamy się z EAPN, że Parlament
Europejski powinien być mostem pomiędzy
instytucjami UE, a jej mieszkańcami.
Chcielibyśmy również podkreślić, jak ważna
jest
obrona
wysokich
standardów
społecznych oraz gwarancja godnego życia
dla wszystkich. Dostęp do wysokiej jakości
usług powinien być zagwarantowany dla
każdego. Należy mocno wspierać uczciwą i
ciężką pracę, a także gospodarkę społeczną
i przedsiębiorstwa integracyjne.

Jakie są wasze priorytety
socjalne na kolejną
kadencję?
Dla Europejskiej Partii Ludowej solidarność
jest podstawą naszego społeczeństwa.
Gospodarka powinna służyć społeczeństwu
powstałemu w oparciu o indywidualizm,
wolność, solidarność i spójność społeczną.
Odzwierciedla to idea socjalnej gospodarki
rynkowej. Dla nas projekt Europy zawsze
miał wymiar społeczny.
Uważamy, że dynamiczna gospodarka
w Europie nie tylko jest kompatybilna
z odpowiedzialnością społeczną, ale ją
warunkuje. Każdy ma prawo do dochodu,
pracy i emerytury na starość. Zapewnienie
tych praw staje się coraz większym
wyzwaniem, ponieważ rosnące ceny
żywności i energii w szczególności
dotykają osoby o niskich dochodach
i bezrobotnych. Należy stale promować
społeczeństwo oparte na wiedzy, tak by
móc w zrównoważony sposób tworzyć
nowe miejsca pracy. Systemy ochrony
socjalnej powinny z jednej strony,
zgodnie z zasadą solidarności, zapewniać

Wilfried Martens, Przewodniczący Europejskiej Partii

Ludowej
szczególnie w dolnym segmencie rynku
pracy, oraz wysokie podatki pogłębiają ten
problem. Potrzebujemy bardziej aktywnych
systemów
zwiększania
możliwości
zatrudnienia osób bezrobotnych. Przede
wszystkim wymaga to inwestycji w kapitał
ludzki w celu stworzenia dobrze wyszkolonej
i skutecznie zmotywowanej siły roboczej.
Należy również pamiętać o możliwościach
promowania
„zielonych”
inwestycji.
Wzmocni
to
pozycję
gospodarek
europejskich i stworzy nowe miejsca pracy.
UE musi również dopilnować, by europejskie
wartości
gospodarcze,
społeczne
i
ekologiczne, które są ukierunkowane na
zrównoważony wzrost gospodarczy, były
postrzegane jako atrakcyjny model, przez
gospodarki państw rozwijających się. Należy
podtrzymywać
i wzmacniać rolę UE
jako globalnego partnera.

Główne postulaty
Europejskiej Partii
Ludowej
1.

Naszym

głównym

priorytetem

jest

tworzenie miejsc pracy. Tylko przy wysokim
poziomie zatrudnienia będziemy mogli
zagwarantować
wszystkim
dobrobyt
i zapewnić przyszłość naszym systemom
ochrony socjalnej. Uważamy za swój
obowiązek dbanie o dobre warunki pracy
oraz godne zaufania, systemy ochrony
socjalnej. Potrzebujemy również bardziej
aktywnych
sposobów
zwiększania
możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych.
2. Należy poprawić koordynację programów
badawczych, a ogólne wydatki na badania
i rozwój, powinny zostać zwiększone do 3
procent PKB w 2010 roku i 4 procent w 2015
r., aby poprawić pozycję Europy w
dziedzinie badań
i innowacji.
3. Osoby podejmujące decyzje polityczne
we wszystkich państwach UE powinny zająć
się poprawą rentowności, systemów ochrony
społecznej.
4. Ciężar funduszy emerytalnych powinien
być rozłożony proporcjonalnie pomiędzy
pokolenia, aby zagwarantować solidarność
międzypokoleniową.
5.
Należy
wprowadzić
programy
prorodzinne,
zwiększające
elastyczność
obojga pracujących rodziców.
6.
Należy
zapewnić
lepszą
opiekę
przedszkolną i politykę mieszkaniową oraz
zachęcać do urlopów rodzicielskich oboje
rodziców.
7.
Należy
zachęcać
do
elastycznej
emerytury, a osoby chcące pracować
powinny móc to robić nawet po
przekroczeniu wieku emerytalnego.
8. Kształcenie ustawiczne jest szczególnie
ważne, aby móc uporać się z wyzwaniami,
związanymi ze zmianami technologicznymi.

EP P to polityczna rodzina partii centroprawicowych,
zaangażowanych w Europę federalną. Grup EPP
skupia
chrześcijańskich
demokratów,
konserwatystów i inne główne partie centrowe i
centroprawicowe z wszystkich 27 państw UE. W
obecnym Europarlamencie EPP posiada 277 z 732
mandatów. Listę partii należących do EPP oraz
program ugrupowania można znaleźć na stronie
www.epp.eu

„ Potrzeba Europejskiego Paktu
Rozwoju Społecznego” – Partia Europejskich
Socjalistów
Jaka jest odpowiedź waszej
partii na pr zedwyborczy
manifest EAPN?
Podziwiam EAPN za zaangażowanie w walkę z
ubóstwem i bardzo cieszę się ze wsparcia tej
organizacji w ciągłej walce o sprawiedliwość
społeczną. Partia Europejskich Socjalistów (PES)
podziela pogląd, że walka z wykluczeniem
i nierównościami społecznymi powinna być
jednym z najważniejszych priorytetów Unii.
Podobnie jak EAPN sądzimy, że pełne
zatrudnienie,
silne
usługi
użyteczności
publicznej oraz uczciwa praca winny być
głównymi filarami każdej strategii społecznej,
co
odzwierciedla
zaangażowanie
socjalistycznych europosłów na przestrzeni
ostatnich pięciu lat oraz nasz ambitny program
na najbliższą kadencję.

lobbowaliśmy za Paktem na rzecz
Stabilnego Rozwoju, który zapewniłby
ochronę socjalną i przekierował wydatki na
kluczowe
inwestycje
w
sektorze
publicznym. Jak pisałem wraz z Jacquesem
Delorsem w raporcie
„O Nowej
Europie Socjalnej”, UE musi zaangażować się
w proces zarządzania globalizacją w celu
stworzenia szeroko dostępnego dobrobytu i
sprawiedliwości społecznej. Jednym z
naszych osiągnięć w tej kadencji było

Jakie są główne osiągnię cia
posłów waszej partii w
czasie
trwania
obecnej
kadencji?
Ugrupowanie Socjalistów w Parlamencie
Europejskim od 2004 r. poczyniło wielkie
postępy, jako bastion praw pracowniczych,
stojący naprzeciw Komisji Europejskiej i Rady
UE,
które
zdominowane
są
przez
konserwatystów. W grudniu nasza partia
wystąpiła przeciwko zbyt długim godzinom
pracy, głosując za maksymalnie 48-godzinnym
tygodniem pracy. Taka polityka chroni
pracowników i pozwala im lepiej godzić pracę
i rodzinę. Wspieramy również ochronę miejsc
pracy poprzez lobbowanie, by europejskie
prawo pracy zachowało główne prawa
pracownicze i stałe umowy. Głosowaliśmy
również za nowymi prawami pracowników
agencji
pracy
tymczasowej
i
zagwarantowaliśmy poprawki wzmacniające
rady zakładowe. Prawica dopuściła do
złamania uzgodnień płacowych, ale PES odesłał
sporny projekt do ponownej oceny. Kolejnym
kamieniem węgielnym każdej wiarygodnej
strategii walki z ubóstwem są wysokiej jakości
usługi społeczne. Socjaliści odegrali znaczną
rolę w walce o jasne przepisy europejskie w tej
dziedzinie. Przedarliśmy się przez wszystkie
poprawki do dyrektywy o usługach, by usunąć
z
niej
niesprawiedliwą
zasadę
kraju
pochodzenia oraz wyeliminować zagrożenia
wobec prawa do pracy. Wielkim sukcesem na
tym polu było skuteczne doprowadzenie do
włączenia gospodarki społecznej, niedrogich
usług
społecznych,
lepszych
regulacji
finansowych oraz sprawiedliwszych płac do
Strategii Lizbońskiej. Echo tych wydarzeń
towarzyszyło nam w 2005 r., kiedy

Poul Nyrup Rasmussen, Przewodniczący Partii

Europejskich Socjalistów

stworzenie w 2007 roku Europejskiego
Funduszu Globalizacji
i Przystosowania, liczącego 500 mln euro,
którego zadaniem jest pomoc zwalnianym
pracownikom w znalezieniu nowej pracy.
Naciskaliśmy również na Komisję Europejską
o zwiększenie elastyczności i zasięgu
funduszu, otwarcie finansowania na dłuższy
czas, udzielanie
mikrokredytów oraz
tworzenie wspólnych projektów.
W
tych
działaniach
bezustannie
napotykaliśmy
na
opór
ze
strony
konserwatystów i liberałów. Partie takie jak
prawicowa EPP, czy liberalna ELDR nie
wspominają w swych programach o
ubóstwie czy nierównościach społecznych. W
przeciwieństwie do nich, nasza partia
wystosowała kilka konkretnych propozycji,
dotyczących Europy Socjalnej, z których
wiele pokrywa się z żądaniami EAPN.

Jakie są wasze priorytety
socjalne na kolejną
kadencję?
Domagamy się Europejskiego Paktu Rozwoju

Społecznego,
który
określałby
cele
i standardy polityki społecznej, zdrowotnej
i
oświatowej
na
szczeblu
państw
członkowskich w celu zapewnienia zasiłków
opieki społecznej w zależności od potrzeb.
Dodatkowo każdy akt prawa europejskiego
musiałby zawierać
klauzulę postępu
społecznego.
Będziemy
również
kontynuować naciski na rzecz Europejskiej
Ramy Usług Użyteczności Publicznej oraz
Europejskiego Paktu na rzecz płac, aby
określić
potrzebę
przyzwoitej
płacy
minimalnej i ponownie przeanalizować
dyrektywę
o
pracownikach
oddelegowanych. Inne priorytety naszych
działań to opieka nad osobami starszymi,
poprawa praw pracowników do informacji
i
konsultacji,
wzmocnienie
praw
konsumenta
i
polityka
walki
z
dyskryminacją. Wszystkie te elementy
odgrywają istotną rolę
w
zwalczaniu
ubóstwa
i
wykluczenia
społecznego. Nie trzeba dodawać, że
obecna sytuacja gospodarcza stanowi
poważne
zagrożenie
dla
spójności
społecznej. Dlatego, w ramach naszej
strategii
większej
sprawiedliwości
społecznej, opracowaliśmy ambitny plan
wyjścia z kryzysu, oparty
o
ekologiczny
rozwój
i
zwiększenie
zatrudnienia.
Obejmuje
on
również
inwestycje w transport publiczny, badania i
rozwój,
projekty
infrastrukturalne
i wydajność energetyczną, a towarzyszyć
mu będzie nowy Fundusz Umiejętności,
stworzony w celu zapewnienia lepszej pracy
w przyszłości.
W przeciwieństwie do prawicowych
europarlamentarzystów nie sądzimy, by
kryzys gospodarczy był nieuniknionym
prawem natury. Uważamy, że możemy
kształtować naszą przyszłość i z wszelkich
trudności
wychodzić
mocniejsi
i sprawiedliwsi. W tym roku bardziej niż
kiedykolwiek
przedtem,
wybory
do
Part ia Eur o pej sk i c h S o c ja l i s t ó w skupia
Parlamentu
Europejskiego
to
wybór
europejskie
partie
socjalistyczne,
polityczny.
socjaldemokratyczne
i pracy. Ugrupowanie
Socjalistów w obecnym Parlamencie Europejskim
liczy 213 członków i jest drugim najliczniejszym
ugrupowaniem Parlamentu Europejskiego. Listę
partii należących do PES oraz program wyborczy
można znaleźć na stronie www.pes.org.

“ Spójność społeczna to nasz
podstawowy priorytet”
- Eur opejska Partia Zielonych
Jakie
są
główne
osiągnięcia posłów waszej
partii w czasie trwania
obecnej kadencji?
Walka z ubóstwem leży w centrum
zainteresowań politycznych Partii Zielonych.
W obecnym Parlamencie Europejskim
ugrupowanie Zielonych walczyło o prawa
najbiedniejszych
obywateli
Europy,
przeciwko
polityce
neoliberalnej
i
konserwatywnej, której zasadą jest często
wyścig pomiędzy państwami członkowskimi,
o jak najniższe standardy socjalne. Jeśli
chodzi o osiągnięcia Zielonych, to udało nam
się osiągnąć uznanie naszej koncepcji
wielorakiej dyskryminacji w dyrektywie
o zwalczaniu dyskryminacji oraz przekonać
pozostałe ugrupowania polityczne do
poszerzenia zakresu dyrektywy tak, by
obejmowała wszelkie rodzaje dyskryminacji
niezależnie od przyczyny. Zieloni odegrali
istotną rolę we wzmocnieniu dyrektywy
o
czasie
pracy.
Szczególny
sukces
odnieśliśmy przy usunięciu opcjonalności,
która tak osłabiała tę dyrektywę, ponieważ
w ten sposób wielu pracowników nie
podlegało ochronie.
W zakresie zasiłków pomocy społecznej,
Zieloni poprowadzili prace na rzecz
wdrożenia regulacji 883/2004. Regulacja ta
zapewni obywatelom poruszającym się po
terenie UE zachowanie zasiłków społecznych,
dostęp do informacji o ich prawach oraz
opieki społecznej i zdrowotnej w każdym
z
państw
członkowskich.
Zieloni
przeprowadzili również udaną kampanię
„Równa praca, równa płaca” w Parlamencie
Europejskim,
dzięki
której
wszyscy
pracownicy w UE, łącznie z pracownikami
sezonowymi, mają takie same prawa w
miejscu pracy.

Ulrike Lunacek, rzeczniczka

Jak wasza partia odnosi
się do przedwybo rczego
manifestu EAPN?
Zieloni doceniają cenną pracę wykonywaną
przez EAPN, w szczególności wyzwanie,
jakim jest dla partii politycznych sprostanie
postulatom EAPN. Ogólnie zgadzamy się
z waszymi postulatami, zaś nieco dokładniej
przedstawimy to w postaci komentarzy do
każdego z nich.
1. Spójność społeczna nie powinna być
filarem, a głównym celem działań. Należy
odstąpić od aktywizacji rynku pracy, która
jest sposobem złożenia winy na jednostkę,
na rzecz zintegrowanego podejścia opartego
o spójność społeczną.
2. Mamy nadzieję na wspólne działanie
podczas
Europejskiego
Roku
Walki
z Ubóstwem.
Chcemy
kontynuować
określanie związku pomiędzy ubóstwem
i
warunkami
środowiskowymi.
To
najbiedniejsi w największym stopniu cierpią
z
powodu
zniszczenia
środowiska
naturalnego. Na tym polu możemy polegać
na zdobywanej od lat eksperckiej wiedzy
Zielonych.
3. Jako ruch wywodzący się z małych
organizacji, powstałych w latach 70. i 80.
chcemy być wierni naszym zasadom
i pracujemy nad aktywnym przywództwem.
Zieloni chcą nadal walczyć przeciwko
nieprzejrzystym strukturom UE, takim jak
grupy wysokiego szczebla i apelować o
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych
stron.
4. Zieloni będą kontynuować wspólną walkę
w obronę usług użyteczności publicznej.
Opowiadamy się za ramową dyrektywą
regulującą ten temat oraz przepisy
dotyczące usług zdrowotnych i społecznych.
5. Najnowsza propozycja Komisji, dotycząca
międzynarodowej ochrony zdrowotnej nie
idzie w dobrym kierunku, ponieważ opiera
się na rynkowym podejściu do usług
zdrowotnych.
6. Zieloni są orędownikami kampanii
uczciwej pracy. Zamiast dopłacać do prac
zagrażających środowisku naturalnemu, czy
niewystarczających do utrzymania się,
powinniśmy
wypracować
spójną
zrównoważoną politykę rynkową w oparciu
o umiejętności i dobre warunki pracy.
7. Zieloni popierają i walczą w obronie
gospodarki społecznej.
8. Osiągnęliśmy już wiele w dziedzinie walki
z dyskryminacją.

Jakie są wasze prio rytety
socjalne
na
kolejną

Philippe Lamberts, rzecznik

kadencję?
Zapewnienie
przestrzegania
praw
podstawowych będzie w centrum naszego
zainteresowania w przyszłej kadencji
Parlamentu Europejskiego. Szczególnym
środkiem o dużym znaczeniu praktycznym
i
symbolicznym
będzie
dla
nas
wprowadzenie klauzul społecznych do praw
europejskich,
w celu pokazania, że
fundamentalne zasady
i Karta Praw
Podstawowych przeważają nad przepisami
rynkowymi.
Wzywamy
również
do
wzmocnienia Światowej Organizacji Handlu
w zakresie polityki społecznej. Zieloni
postanowili się tym zająć i do pewnego
stopnia chcą wykorzystać w tym celu Rok
Walki z Ubóstwem. Konkretne obszary
naszego zainteresowania obejmują również
próby rewizji dyrektywy
o pracownikach oddelegowanych, aby była
w
stanie
zapewnić
równe
prawa
pracownikom w jednym miejscu pracy.
Minimalne prawa muszą przysługiwać
wszystkim pracownikom, by uniknąć
dumpingu społecznego. Popieramy działania
legislacyjne mające na celu wzmocnienie
prawa do dochodu wystarczającego na
godne życie, a także rozpowszechniamy ideę
dochodu podstawowego w całej Europie, co
może pomóc uzyskać nowe innowacyjne
pomysły do prawdziwej walki z ubóstwem
zamiast zarządzania nim.
Eur o pej skaLizbońska
Part ia Z ie l onie
ny c h okazała
jest europejską
Strategia
się
partią polityczną,
w oparciu
Kartę
sukcesem,
mamypowstałą
więc nadzieję
na oudaną
Europejskich Zielonych. Partia działa na rzecz
walkę
o nową agendę,
którai stawia
ludzi w
zrównoważonego
rozwoju
sprawiedliwości
społecznej
w Europie.
obecnej
kadencji
centrum
działań
i skupia W
się na
wymagającej
Parlamentu Europejskiego,
Zieloni
współpracują
i zrównoważonej
polityce
społecznej.
z regionalistami w ramach Wolnego Sojuszu
Europejskiego – ugrupowania skupiającego 43
posłów z 14 krajów. Partie członkowskie i postulaty na
stronie www.europeangreens.eu.

“Europa XXI wieku potrzebuje
pokoju, demokracji, sprawiedliwości
społecznej i solidarności”– Europejska
Partia Lewicy
Jakie
są
główne
osiągnięcia posłów waszej
partii
w czasie
trwania obecnej kadencji?
Dążenie do stworzenia sprawiedliwej
społecznie i ekonomicznie Unii Europejskiej
zamiast jedynie unii o nastawieniu
rynkowym,
jest
głównym
zadaniem
wszystkich naszych posłów obecnej kadencji.
Zmniejszenie
liczby
osób
żyjących
w ubóstwie w UE jest pierwsze na naszej
liście zadań. Najważniejszy raport w tej
kwestii
w tej kadencji został sporządzony
przez naszą deputowaną Gabriele Zimmer.
Raport na temat promowania integracji
społecznej
i walki z ubóstwem, w tym
ubóstwem wśród dzieci, został przyjęty
przez Parlament Europejski w październiku
2008 r. ponad 450 głosami. Raport ten
podkreślał, że to głównie polityka integracji
społecznej
powinna
zagwarantować
podstawowe prawo wszystkich ludzi do
godnego życia
i uczestnictwa w
społeczeństwie. Spełnienie tego głównego
celu programów integracji społecznej
powinno zapewnić dochód wystarczający,
zintegrowany rynek pracy, lepszy dostęp do
usług wysokiej jakości, równouprawnienie
płci, walkę
z dyskryminacją
i aktywny udział
w
podejmowaniu decyzji. Nasi posłowie
odpowiadają również za kilka innych
raportów o kluczowym znaczeniu dla
polityki integracji społecznej oraz za wysoką
liczbę poprawek do propozycji Komisji i
raportów innych ugrupowań. Niestety w
walce
o przyzwoitą pracę i
wynagrodzenia musimy stale stawiać czoła
opozycji ze strony partii konserwatywnych i
liberalnych.

Jaka jest odpowiedź
waszej partii na
pr zedwyborczy manifest
EAPN?
Zgadzamy się z wnioskami EAPN, że to
niepowodzenie
polityki
neoliberalnej,
charakteryzującej Strategię Lizbońską jest
główną przyczyną najgorszego kryzysu
gospodarczego i społecznego od lat 30. XX
wieku. Komisja, Rada i większość ugrupowań
zgodziły się na deregulację rynku kosztem
niedostatecznego
zabezpieczenia
sprawiedliwości
społecznej.
Dobrze
pamiętamy odpowiedzi rządów na nasze

żądania
nakładów
finansowych
na
przełamanie zaklętego koła ubóstwa poprzez
przyznanie wszystkim prawa do dochodu
minimalnego i inwestowanie w dostęp do
edukacji, usług medycznych i opieki
przedszkolnej. Wciąż nam mówiono, że
pieniądze nie są dostępne. Dlatego
zgadzamy się ze słuszną uwagą EAPN, że
astronomiczne sumy zostały przekazane na
wykupienie
zadłużonych
instytucji
finansowych. Dziesięć postulatów, które

Lothar Bisky, Przewodniczący Europejskiej
Partii Lewicy

stawia EAPN należy koniecznie wypełnić.
Parlament Europejski do pewnego stopnia
poparł już te żądania, chociażby w postaci
wspomnianego raportu Zimmer. Jednakże,
ponieważ raport ten nie był legislacyjny,
EAPN i inne organizacje muszą wywierać
stałą presję na posłów w Europarlamencie i
poza nim, by osiągnąć określone cele.

Jakie są wasze prio rytety
socjalne
na
kolejną
kadencję?
To zależy od wyniku wyborów europejskich.
Hasła wspólnej platformy Europejskiej Partii
Lewicy brzmią: „Razem na rzecz zmian w
Europie” i „Europa XXI wieku potrzebuje
pokoju,
demokracji,
sprawiedliwości
społecznej i solidarności”. Wraz z wejściem
Strategii Lizbońskiej, gwałtownie pogorszyły
się warunki życia i pracy większości
mieszkańców Europy, co oznaczało dłuższą
pracę,
późniejszą
emeryturę,
niewystarczającą płacę, rosnące bezrobocie
długotrwałe i wśród młodzieży zatrudnienie

czasowe i w niepełnym wymiarze godzin
i darmowe staże. Nasi posłowie będą starali
się zastąpić koncept „ubogiego pracownika”,
koncepcją przyzwoitej pracy i godnego życia
dla wszystkich. Będziemy kontynuowali
prace nad decyzjami, które podjęliśmy
w Europarlamencie, a także będziemy
walczyć o wdrażanie tych decyzji. Dotyczy
to również wniosku o ramy prawne,
zapewniające
minimalny
dochód
odpowiadający 60 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w każdym z państw
członkowskich. W parlamencie i poza nim
będziemy prowadzić kampanię na rzecz
ustalenia konkretnych zamierzeń redukcji
ubóstwa, a w szczególności ubóstwa dzieci.
Będziemy walczyć o przepisy dotyczące
szczególnie wrażliwych grup i osób,
doświadczających dyskryminacji ze względu
na pochodzenie lub z innych przyczyn.
Będziemy kontynuować prace nad lepszą
koordynacją systemu opieki społecznej oraz
nad wprowadzeniem wysokich standardów
socjalnych w całej Unii Europejskiej.
Będziemy walczyć o umocnienie pozycji
związków zawodowych a jeśli zajdzie taka
potrzeba, włączymy się również w kampanię
na rzecz przeformułowania obecnych
przepisów w odpowiedzi na niedawne
werdykty
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości.
Będziemy
również
kontynuować kampanię na rzecz spójności
społecznej i walki z ubóstwem jako cel UE.

Eur o pej ska Partia Lew i cy
W styczniu 2004 r. partie spotkały się w Berlinie, co
pociągnęło za sobą inicjatywę stworzenia
Europejskiej Partii Lewicy. Posłowie do Parlamentu
Europejskiego reprezentujący Partię Lewicy (EL)
utworzyli ugrupowanie parlamentarne GUE/NGL
(Zjednoczona Lewica Europejska/ Nordycka Zielona
Lewica).
W parlamencie obecnej kadencji 4 1
posłów jest członkami GUE/NL. Lista partii
członkowskich znajduje się na internetowej
platformie wyborczej partii:
www.europeanleft.org/english/elections_2009/electoral_platform

“Konkurencyjna gospodarka
europejska podwyższy standard
życia ”- Europejska Partia Liberalnych Demokratów
W
przeciwieństwie
do
pozostałych
artykułów w tym numerze Magazynu, ten
artykuł powstał w oparciu o fragmenty
programu Europejskiej Partii Liberalnych
Demokratów.

T o liberałowie przyczynili
się do po koju, jedności
i dobrobytu w UE …

zwalczania
przestępczości
granicznej,
terroryzmu i korupcji. Niezależnie od
okoliczności,
należy
przestrzegać
podstawowych praw osób podejrzanych.
ELDR popiera wniosek o piąty rodzaj
wolności, mianowicie wolność przepływu
wiedzy, obejmującą większą mobilność
studentów,
pracowników
naukowych
i
badaczy
pomiędzy
państwami

Od ponad 60 lat liberałowie w Unii
Europejskiej przyczyniają się do pokoju,
jedności i dobrobytu w Unii. Kontynuujemy

Polityka nacjonalizacji to
poważny błąd

działania
na
rzecz
wykształconej
i demokratycznej Unii Europejskiej, osiągnięcia
wspólnego rynku, bezpiecznego środowiska,
promowania swobód obywatelskich i praw
podstawowych. Chcemy, by UE przejęła
inicjatywę w rozwiązywaniu problemów
międzynarodowych i odpowiadaniu na
międzynarodowe kryzysy finansowe i ich
konsekwencje.
Unia
musi
zostać
zmodernizowana i wzmocniona w zgodzie
z zasadami liberalnej gospodarki i gospodarki
rynkowej.
Liberałowie
są
trzecim
największym
ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim
i często decydują w kwestii nowych praw
i programów.

… i oczekują szybkiego
wprowadzenia T ra ktatu
Lizbońskiego
ELDR uważa przyjęcie Traktatu Lizbońskiego za
konieczność i wzywa do jak najszybszego
wprowadzenia go w życie. Traktat znacznie
reformuje instytucje Unii Europejskiej, zwiększa
przejrzystość,
wzmacnia
demokratyczny
charakter Unii i wyposaża ją w narzędzia
niezbędne do podejmowania globalnych
wyzwań. Europejska Partia
Liberalnych
Demokratów przynagla państwa członkowskie
do jak najszybszego opracowania metod
wdrażania Traktatu.

Wolność!
ELDR domaga się poszanowania wszystkich
podstawowych wolności, w szczególności
wolności prasy, wolności myśli, wolności
zrzeszania się, wolności religii i prawa
własności, a także prawa mniejszości i osób
prywatnych do prywatności i ochrony
danych osobistych oraz godności. ELDR
chce, by UE stała się przestrzenią wolności
i bezpieczeństwa i dlatego wzywa do
ściślejszej współpracy pomiędzy policją
i sądownictwem w celu skutecznego

świata.
ELDR
chce
zagwarantować
zrównoważony wzrost
i niezależność
Centralnego Banku Europy i banków
centralnych poszczególnych państw, co,
zgodnie z kryteriami z Maastricht, jest
niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu.
Jedynie Europa naprawdę konkurencyjna,
tworząca miejsca pracy i możliwości dla
wszystkich swych obywateli będzie w stanie
stać się podstawą dla socjalnego wymiaru
wspólnego rynku.

Annemie Neyts, Przewodnicząca ELDR

ELDR popiera działania reformujące system
finansowy i podkreśla, że muszą one
powstawać w oparciu o lepsze przepisy w
połączeniu z odpowiednim nadzorem nad
ich
wprowadzaniem.
Najważniejszą
gwarancją dobrobytu jest wysoki poziom
odpowiedzialności osobistej u wszystkich
uczestników rynku. Wycofanie się w politykę
nacjonalizacji, nadmiernej regulacji i
protekcjonizmu byłoby poważnym błędem.
ELDR popiera intensywną współpracę
międzynarodową
pomiędzy
organami
regulującymi oraz wzmacnianie standardów
międzynarodowych.
Wierzymy,
że
zreformowany IMF powinien odgrywać
główną rolę w tym procesie, aby zapobiec
przyszłym kryzysom finansowym

członkowskimi. W ten sposób można
zachęcić inwestorów do działania. ELDR
wzywa również do stworzenia wspólnego
rynku własności intelektualnej.

Konkurencyjna
gospodarka
europejska
podwyższy standard życia
ELDR jest zdania, że konkurencyjna
gospodarka europejska jest niezbędna dla
osiągnięcia
najwyższych
możliwych
standardów życia obywateli europejskich
oraz promowania standardów UE na
świecie. Wspólny rynek powinien być stale
wzmacniany, a jego zakres należy poszerzyć
o dostawy energii elektrycznej, usługi
pocztowe, usługi finansowe, koleje, opiekę
zdrowotną, jednocześnie stale zachęcając do
wolnego przepływu usług i pracowników,
w czym pomoże wzajemne uznawanie
kwalifikacji.
W
ramach
Światowej
Organizacji Handlu UE powinna być siła
napędową w kampanii na rzecz abolicji ceł i
przejść beztaryfowych, a także na rzecz
otwarcia wspólnego rynku UE na resztę

Part ia
P or o z u m ie n ia
L i berał ó w
i
Dem okrató w na rzec z E ur o py ( ALDE)
Skupia Europarlamentarzystów z partii będących
członkami Europejskiej Partii Liberalnych
Demokratów oraz Europejskiej Partii
Demokratycznej. ALDE skupia obecnie 100
Europosłów z 22 państw UE. Partie należące do ALDE
można znaleźć na stronie www.alde.eu, a program
partii na stronie
www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifesteelectoral-en.pdf

Wybory do
Parlamentu
Europejskie
go –
niektóre
krajowe
sieci EAPN
już się
włączył y!
W czasie przygotowywania do wydania tego
numeru Magazynu (na początku marca),
większość krajowych sieci EAPN donosiło, że
w ich krajach kampania wyborcza do
Parlamentu Europejskiego jeszcze się nie
rozpoczęła, a kandydaci są jeszcze nieznani.
Jednak niektóre sieci już rozpoczęły
przygotowania.

EAPN Francja
Olivier
Marguery,
Wykonawczej EAPN

Członek

Rady

EAPN Francja, zorganizowane na bazie
UNIOPSS
(Krajowej
Unii
Organizacji
Społecznych i Zdrowotnych), postanowiła
wydać memorandum do francuskich
kandydatów do Parlamentu Europejskiego,
dotyczące kilku spraw z sektora gospodarki
społecznej oraz miejsca polityki socjalnej w
obecnych
procesach
wspólnotowych.
Memorandum to, ma również na celu
podkreślenie kilku propozycji na przyszłą
kadencję, a wśród nich:
- promowania lepszej wiedzy o gospodarce
społecznej na szczeblu UE, szczególnie w
sektorze non-profit oraz poprawę narzędzi
statystycznych stosowanych w gospodarce
społecznej;
- przyjęcia statusu organizacji Europejskiej;
- wypracowania Europejskiej Karty Dialogu
Społecznego;
- zapewnienia lepszych gwarancji prawnych
dla usług pożytku publicznego;
- promowania ambitnej agendy społecznej
UE.

Jeśli
chodzi
o
konkretne
działania
zwalczające ubóstwo, memorandum wzywa
Europosłów do:
- przyczynienia się do uznania prawa do
odpowiedniego
dochodu
minimalnego
w wysokości proporcjonalnej do średniego
dochodu
we
wszystkich
państwach
członkowskich UE;
promowania
aktywnej
integracji
społecznej;
- wspierania inicjatyw zwiększających
uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem
w procesie podejmowania decyzji w UE;
Więcej informacji:
www.uniopss.asso.fr oraz www.eapn-france.fr

EAPN Belgia
Ludo Hore m ans , Członek Rady
Wykonawczej EAPN

Na czas kampanii wyborczej do Parlamentu
Europejskiego przewidzieliśmy kilka różnych
działań, w szczególności memorandum w
oparciu o manifest EAPN, w którym znalazły
się następujące zagadnienia:
- kampania EAPN o odpowiedni dochód
minimalny oraz żądanie zwiększenia progów
dochodu minimalnego co najmniej powyżej
europejskiego progu ubóstwa, jak ma to
miejsce w Belgii w przypadku minimalnej
emerytury. Raporty z poprzednich spotkań
zostaną przekazane wraz z memorandum,
a wnioski mają zostać uwzględnione na
szczeblu europejskim.
Memorandum
zostanie
przesłane
do
kandydatów do Parlamentu Europejskiego,
z którymi skontaktują się również lokalnie ich
regionalne sieci EAPN.
Następujące środki pomogą nam połączyć
wybory do Parlamentu Europejskiego
z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i prezydencją belgijską w 2010 r.:
- regularne kontakty z sekretarzem stanu
odpowiedzialnym za walkę z ubóstwem;
- udział belgijskiego EAPN w grupie
kierującej krajowym organem wdrażającym
w 2010 r., do którego przekazaliśmy już
nasze wnioski;
udział
w
siedmiu
seminariach
przygotowawczych
sekretarza
stanu
odpowiedzialnego za prezydencję belgijską
w UE, z którym już mieliśmy okazję się
spotkać;
spotkanie
z
ministrem
spraw
zagranicznych;
- spotkanie z premierem.

EAPN Cypr
Ninetta Kazantzis, Członek Rady
Wykonawczej EAPN
- Przetłumaczyliśmy 10 postulatów EAPN na
grecki i przygotowujemy się do wydania
broszury, która będzie rozprowadzana przez
nasze organizacje członkowskie.
- Zorganizujemy spotkanie z każdą grupą
kandydatów, aby przedstawić im nasze

postulaty. Będziemy oczekiwać od nich
deklaracji, że jeśli zostaną wybrani, wezmą
pod uwagę propozycje i wnioski EAPN
dotyczące walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
- Spotkania mają się odbyć przed 19
kwietnia, jako że później kampania będzie w
szczytowym okresie i trudno będzie zebrać
wszystkich kandydatów.
- Każda z naszych organizacji członkowskich
będzie lobbować u kandydatów za naszymi
postulatami, podkreślając szczególnie te,
które
dotyczą
głównych
problemów
poszczególnych organizacji.
Fundacja
Cypryjskiego
Komitetu
Koordynującego na rzecz Dzieci, również
postanowiła lobbować u kandydatów za
postulatami dotyczącymi ubóstwa wśród
dzieci.
Rozpoczęcie
kampanii
dochodu
minimalnego będzie częścią naszej strategii
lobbingowej.
Planujemy
w
kwietniu
zorganizować konferencję na ten temat, na
którą zostaną zaproszeni wszyscy obecni
Europarlamentarzyści i kandydaci.
- Mamy kontakt z państwową telewizją
i radiem, a także mamy nadzieję przekonać
je do udziału w kampanii i do pomocy
w działaniach lobbingowych podczas
wyborów – mamy nadzieję, że nasz plan się
powiedzie.

Parlament Europejski w skrócie
Jak zapisano w Traktacie Rzymskim w 1957
r., zadaniem Parlamentu Europejskiego jest
reprezentowanie
ludności
państw
członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Jest to jedyny organ Unii Europejskiej, który
jest
wybierany
bezpośrednio
przez
obywateli UE. Zasiada w nim 785 członków,
reprezentujących 500 milionów obywateli
z 27 państw. Kadencja trwa 5 lat.

a
jego
decyzje
dotyczące
prawa
europejskiego mają wpływ na nasze życie
codzienne.
Europosłowie wybierani są na 5 lat w drodze
powszechnych i bezpośrednich wyborów od
1979 r. Wybory są organizowane w granicach
poszczególnych
państw
członkowskich

zgodnie z ich prawem. Zgodnie z traktatami
liczba deputowanych z każdego z państw
członkowskich jest proporcjonalna do jego
populacji.

Ugrupowania polityczne w Parlamencie Europejskim:
Podobnie jak parlamenty poszczególnych
państw członkowskich, Parlament Europejski
ma
trzy
rodzaje
kompetencji:
ustawodawcze, budżetowe i nadzorcze.
Projekty nowych przepisów opracowywane
są przez Komisję Europejską i przyjmowane
wspólnie przez Parlament Europejski i Radę
Ministrów,
zgodnie
z
procedurą
współdecydowania, w oparciu o zasadę
parytetu, co oznacza, że żadna z instytucji
(Parlament czy Rada) nie może przyjąć
przepisu bez zgody drugiej.
Choć Parlament Europejski nie posiada
inicjatywy ustawodawczej, często przyjmuje
raporty powstałe z inicjatywy komisji
parlamentarnych. Nie są one prawnie
wiążące, ale Komisja musi zająć wobec nich
stanowisko.
Parlament Europejski odbywa 12 posiedzeń
plenarnych w Strasburgu, swej oficjalnej
siedzibie. Posiedzenia plenarne
i posiedzenia komisji parlamentarnych są
jawne i otwarte dla publiczności. Sercem
procesu legislacyjnego są komisje stałe,
które wykonują prace przygotowawcze do
sesji plenarnych.
Parlament
Europejski
jest
jedyną
bezpośrednio wybieraną instytucją UE,

EPP-ED
Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci
Orientacja polityczna: chrześcijańscy demokraci
PSE
Partia Europejskich Socjalistów
Orientacja polityczna: socjaliści
A LDE
Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Orientacja polityczna: liberalna
GUE/NGL
Zjednoczona Lewica Europejska/ Nordycka Zielona Lewica
Orientacja polityczna: komuniści, socjaliści
Zieloni/EFA
Zieloni/ Wolny Sojusz Europejski
Orientacja polityczna: zieloni
UEN
Unia na rzecz Europy Narodów
Orientacja polityczna: narodowi konserwatyści
ID
Niepodległość i Demokracja
Orientacja polityczna: eurosceptycy, eurokrytycy
W ię cej infor m acji :
• Strona Parlamentu Europejskiego:
www.europarl.europa.eu
• Grupa Kontaktowa Społeczeństwa Obywatelskiego UE:
www.act4europe.org/code/en/materials.asp?
Page=262&menuPage=262

