
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest na rzecz zrównoważonej Europy dla 
obywateli 

POTRZEBA DZIAŁANIA 

Unia Europejska to jeden z najbardziej imponujących pokojowych 
projektów w historii najnowszej. Państwa regionu zawarły sojusz, 
uznając godność człowieka, poszanowanie praw człowieka, wolność, 
demokrację, równość i rządy prawa jako fundamentalne wartości. 

Oprócz nadziei na trwały pokój UE oferuje mieszkańcom czystsze 
rzeki, ochronę przed zanieczyszczeniami chemicznymi, urlop 
rodzicielski, wysokiej jakości edukację i swobodę przemieszczania się 
w obrębie strefy Schengen. 

Niestety pomimo wspaniałego dziedzictwa i misji Unii Europejskiej 
odpowiedź europejskich decydentów nie tylko na kryzys finansowy, 
zmiany klimatu, degradację środowiska, rosnące nierówności oraz 
ataki na prawa kobiet, ale także na wiele skandali, w tym te związane 
z systemem żywności, aferą dieslową, czy też zamykaniem granic 
przed potrzebującymi w odpowiedzi na kryzys migracyjny, jest 
sprzeczna z podstawowymi wartościami UE i cofnęła część 
historycznych zdobyczy, o które walczyliśmy.  

Ludzie mają poczucie, że interes ekonomiczny czy finansowy 
zamożnych jest ważniejszy od dobra wspólnego. Widzimy skutki 
polityki oszczędności – rosnące wskaźniki biedy, nierówności 
i bezrobocia (młodzieży) oraz pogarszający się dostęp do opieki 
medycznej. Jednocześnie wielkie firmy mogą odmawiać płacenia 
uczciwych podatków.  Nierozwiązane pozostają palące problemy, takie 
jak kryzys klimatyczny i zanieczyszczenie powietrza, które to zjawiska 
zabijają setki tysięcy ludzi. Krótko mówiąc: Europejczycy zostali 
pozostawieni sami sobie – tylko nieliczni mają udział w korzyściach 
płynących z istnienia Unii.   

Ponadto Unia Europejska nie była jak dotąd w stanie wypracować 
wspólnej humanitarnej odpowiedzi na napływ migrantów i uchodźców. 
Dochodzi do naruszeń praw człowieka. Widzimy również, jak w wielu 
krajach Europy ogranicza się przestrzeń do funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych w obronie 
podstawowych praw, wolności i środowiska naturalnego. 

Z tego powodu wielu Europejczyków czuje się sfrustrowanych i straciło 
wiarę w zdolność instytucji unijnych do rozwiązywania ich problemów. 
Niepokojącym miernikiem tego niezadowolenia jest rosnące poparcie 
dla nacjonalistycznych i ksenofobicznych sił politycznych w Europie, 
które stanowią poważne zagrożenie dla demokracji i naszych 
podstawowych wartości. 



 

INNA EUROPA JEST MOŻLIWA 

Dostrzegając wyzwania związane z obecną sytuacją w Europie, jako obywatele nie możemy ograniczać 
się w debatach nad przyszłością Europy do pytania: czy chcemy więcej, czy mniej Europy. Powinniśmy 
skupić się na naszych potrzebach w kontekście przyszłości i na naszych prawach. Najważniejsze pytanie 
brzmi: jakiej Europy chcemy. 

To właśnie w związku z tym ponad 200 organizacji obywatelskich z całej Europy jednoczy się, aby 
zainicjować dyskusję na temat tego, „jakiej Europy chcemy” i uczynić to pytanie jednym z kluczowych 
w perspektywie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wierzymy w europejski projekt 
oparty na podstawowych wartościach etycznych oraz zrównoważonym rozwoju, a także demokracji, 
przejrzystości, sprawiedliwości społecznej i ekologicznej, prawach człowieka, praworządności, równości 
oraz solidarności. Wartości te muszą leżeć u podstaw wszystkich decyzji politycznych. Oznacza to, że 
już dziś musi dokonać się zasadnicza zmiana. Potrzebujemy decyzji, zasad i standardów, które 
wypełniają cele, którym mają służyć, tj. ochrony ludzkiego dobrostanu i zdrowia, zagwarantowania 
ludziom bezpieczeństwa i wolności oraz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Potrzebujemy polityki, 
która służy obecnym i przyszłym pokoleniom ludzi mieszkających w Europie i poza nią. 

 
DROGA DO ZBUDOWANIA EUROPY, JAKIEJ POTRZEBUJEMY 

Aby odzyskać utracone zaufanie opinii publicznej, Parlament Europejski, Komisja Europejska i rządy 
państw członkowskich muszą priorytetowo potraktować wymienione niżej kwestie w kontekście 
nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, nowej Komisji i przyszłości Europy. 
 

1. ODDANIE EUROPY W RĘCE LUDZI. W celu wzmocnienia demokracji (w tym demokracji 
w miejscach pracy), przejrzystości, dostępu do podstawowych praw dla wszystkich oraz zaufania 
obywateli UE do idei budowy sprawiedliwej i zrównoważonej Europy priorytetowo muszą zostać 
potraktowane takie zagadnienia, jak odnowienie i skuteczność udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w procesach decyzyjnych oraz aktywność obywatelska. Zaangażowanie 
w aktywność obywatelską i europejskie procesy polityczne powinno być także udziałem 
młodzieży i dzieci. Należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia większej rozliczalności 
i przejrzystości procesów podejmowania decyzji przez instytucje UE oraz rządy krajowe. Interesy 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego muszą mieć pierwszeństwo przed interesami 
finansowymi i handlowymi. Edukacja obywatelska i promocja krytycznego myślenia powinny 
umożliwić ludziom szersze uczestnictwo w debacie publicznej. 

 
2. RÓWNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA. Polityka publiczna i działalność legislacyjna powinny 

gwarantować, że zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami praw człowieka 
wszyscy obywatele i mieszkańcy Europy korzystają z tego samego poziomu ochrony oraz tych 
samych podstawowych praw i wolności, tak aby mogli oni wieść życie wolne od dyskryminacji 
oraz zgodne z własnymi przekonaniami w ramach prawa do samostanowienia i ochrony ludzkiej 
godności. Zadaniem UE jest takie ukierunkowanie polityki i działań, aby zapewnić równość płci 
oraz zagwarantować, że wszystkie osoby doświadczające dyskryminacji będą miały równe 
szanse w społeczeństwie. 

 
3. SILNA SOCJALNA EUROPA. Europejski model społeczny powinien zapewniać pełną 

i sprawiedliwą ochronę wszystkim obywatelom, zmniejszając jednocześnie ubóstwo 
i gwarantując wszystkim możliwości rozwoju. Godne zarobki powinny powodować zmniejszenie 
przepaści między bogatymi a gorzej usytuowanymi oraz przynosić poprawę jakości życia. 
Niezbędne jest zagwarantowanie godnych warunków pracy, równości, dobrostanu oraz 
malejących dysproporcji w zakresie stanu zdrowia pomiędzy krajami i pokoleniami. Głównymi 
zasadami wpisanymi w krajowe i europejskie programy polityczne powinny być: integracja 
i ochrona społeczna, godna praca, równość płci, zdrowie publiczne i opieka zdrowotna, dostęp 



do tanich i wygodnych mieszkań, sprawiedliwość ekologiczna, wysokiej jakości edukacja i równy 
dostęp do dóbr kultury. 

 
4. AMBITNE DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU. Należy w pełni wdrożyć porozumienie paryskie, 

którego wymogi powinny znaleźć odzwierciedlenie w celach UE w zakresie redukcji emisji na lata 
2030 i 2050. Powinno temu towarzyszyć zobowiązanie do wsparcia celu ograniczenia wzrostu 
średniej temperatury do 1,5°C w ramach ambitnej polityki klimatycznej, której elementem musi 
być szybkie wycofanie się z eksploatacji wszystkich paliw kopalnych oraz odejście od koncepcji 
efektywności energetycznej na rzecz bezwzględnego ograniczenia zużycia energii. UE powinna 
przyspieszyć realizację planu sprawiedliwego i zrównoważonego, pełnego przejścia na 
odnawialne źródła energii, które będą czyste i przystępne cenowo, a dzięki dostępności w ramach 
własności społecznej nie będą powodowały ubóstwa energetycznego.  
 

5. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI. Konieczne jest ustanowienie 
i egzekwowanie wspólnych norm w celu ochrony czystości powietrza i wody, bezpieczeństwa 
i zdrowia żywności oraz zasobów mórz i oceanów. Należy podjąć ambitne działania w celu 
powstrzymania wylesiania i utraty różnorodności biologicznej w Europie i na świecie oraz 
położenia kresu niezrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych, w tym w krajach 
globalnego Południa. Potrzebne jest wypracowanie sposobów na dostosowanie poziomu 
konsumpcji w Europie do zdolności produkcyjnych Ziemi, w tym poprzez wdrażanie strategii 
wystarczalności. 

 
6. ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI. Absolutną koniecznością jest 

reforma wspólnej polityki rolnej, tak aby możliwe było wytwarzanie zdrowszej żywności 
i zagwarantowanie uczciwych cen drobnym rolnikom i rolnikom ekologicznym w UE. Jej cele 
powinny obejmować: wyższy poziom ochrony środowiska i przyrody, większą niezależność 
żywnościową, istnienie regionalnych targów rolnych, wzrost standardów zdrowia żywności, 
ograniczenie marnotrawstwa żywności i powstrzymanie dumpingu w krajach globalnego 
Południa. UE powinna priorytetowo potraktować potrzeby rolnictwa ekologicznego, rolnictwa na 
małą skalę oraz ponownego zalesiania, czyli kluczowych środków walki ze zmianami 
klimatycznymi. 

 
7. SPRAWIEDLIWE OPODATKOWANIE. Skuteczna i skoordynowana polityka podatkowa 

powinna gwarantować, że każde przedsiębiorstwo będzie oddawać do krajowego i europejskiego 
budżetu publicznego sprawiedliwą część swojego zysku należną z tytułu dostępu do ochrony 
prawnej i sprzyjającego otoczenia społeczno-ekonomicznego. UE musi zobowiązać się do 
skutecznego zwalczania procederu globalnego unikania opodatkowania i zlikwidowania 
europejskich rajów podatkowych. 

 
8. PROGRAM SPRAWIEDLIWEGO HANDLU. Handel międzynarodowy powinien być 

postrzegany jako środek wydajnej dystrybucji towarów i usług, która powinna odbywać się 
z uwzględnieniem potrzeb społecznych i ekologicznych. Umowy handlowe powinny przynosić 
korzyści ludziom, pracownikom i drobnym producentom, zamiast być narzędziami wspierania 
interesów korporacji i inwestorów międzynarodowych. Powinny one gwarantować na przykład 
godną pracę i lepszą ochronę socjalną. Umowy handlowe i inwestycyjne muszą być zawierane 
przede wszystkim w celu poprawy dobrobytu i interesu publicznego, a nie w celu obniżania 
kosztów i obciążeń dla przedsiębiorstw. Zniesione powinny zostać istniejące przywileje dla 
inwestorów i sądy arbitrażowe. 

 
9. ROLA UE W ŚWIECIE. Na UE spoczywa ogromna część odpowiedzialności za realizację 

Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Europa musi dopilnować, aby wszystkie jej 
wewnętrzne i zewnętrzne polityki były spójne i dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju. 
Zagraniczna pomoc rozwojowa UE powinna priorytetowo traktować najbardziej potrzebujących, 
w tym kraje najsłabiej rozwinięte, i przynosić korzyści najbardziej zmarginalizowanym 
społecznościom. Unia Europejska musi przeformułować swoją politykę inwestycyjną, tak aby jej 
celem były: zrównoważony rozwój, eliminacja ubóstwa i powszechny dostęp do praw 



podstawowych na całym świecie. Ważne jest, aby UE aktywnie wspierała realizację prawnie 
wiążących europejskich i międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka 
w kontekście swoich przedsiębiorstw prowadzących działalność za granicą, w tym także dążyć 
do podpisania traktatu ONZ w sprawie działalności gospodarczej i praw człowieka.  

 
10. POLITYKA MIGRACYJNA ZORIENTOWANA NA CZŁOWIEKA. Europa powinna odegrać 

kluczową rolę w zapewnianiu humanitarnej odpowiedzi na globalne wyzwania związane 
z migracją dla dobra i ochrony wszystkich stron. Osoby ubiegające się o azyl w Europie powinny 
go otrzymać oraz powinny być traktowane zgodnie z postanowieniami konwencji ONZ 
o uchodźcach. 

 
11. ODPOWIEDZIALNE I WYNIKAJĄCE Z POTRZEB BADANIA. Inwestycje unijne powinny 

służyć dobru publicznemu i stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne. Badania uznawane za 
priorytetowe i finansowane dzisiaj powinny mieć istotnie korzystny wpływ na przyszłość naszych 
społeczeństw i naszej planety. Prowadzone badania powinny zmierzać do zapewnienia 
mieszkańcom Europy i świata zrównoważonego, spokojnego oraz zdrowego życia. Nie można 
więcej traktować priorytetowo budżetów wojskowych i interesów biznesowych. Badania w UE 
powinny być prowadzone na demokratycznych zasadach i dla dobra publicznego. Powinny mieć 
zlokalizowany charakter i uznawać granice możliwości planety. Musi to oznaczać odejście od 
modelu gospodarczego opartego na wzroście, zysku dla nielicznych i intensywnej eksploatacji 
zasobów. 

 
12. BUDŻET UE ZORIENTOWANY NA CZŁOWIEKA. Budżet UE powinien służyć budowaniu 

równowagi, sprawiedliwości gospodarczej oraz dobrobytu społecznego. W związku z tym 
potrzebne są inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukację, kulturę i ochronę klimatu. Oznacza 
to potrzebę wycofania się z niezrównoważonych inwestycji i dotacji oraz wzmocnienia 
mechanizmów rozliczalności. Innymi słowy: powinien to być budżet dla ludzi i planety. 
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Manifest podpisały: 
 
11.11.11 
Access to Medicines Ireland 
Act Alliance EU 
ActionAid International 
ALDA – European Association for Local 
Democracy 
Alliance for Cancer Prevention 
Ambiente & Salute 
Association Biom 
ASVIS – Italian Alliance for the Sustainable 
Development 
ATTAC 
BankTrack 
Birdwatch Ireland 
Both ENDS 
Caritas Europa 
CATAPA 
CBM 
CEE Bankwatch Network 
CEE Network for Gender Issues 
CEE web for Biodiversity 
CEEweb for Biodiversity 
Centre for Research on Multinational 
Corporations (SOMO) 
CEV- European Volunteer Centre 
Climate Action Network Europe (CAN Europe) 

Climate Alliance 
COFACE Families Europe 
Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste NON 
! 
Commons Network 
Conservation International Europe CI-Europe 
Cooperatives Europe 
Coordinadora de ONGD-España 
Coordination SUD 
Culture Action Europe 
Destilator sustainable solutions 
Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW) 
Deutscher Naturschutzring (DNR) 
Don Bosco International 
Don Bosco Network 
DOPPS-BirdLife Slovenia 
Drustvo Gibanje TRS 
Earth Forever Foundation 
Eco Justice Macedonia 
Eco Partners for Sustainable Development 
ECOLISE 
Eco-union 
Education International 
EMCEMO 
Estonian Roundtable for Development 
Cooperation 



ETICAMBIENTE 
EU-CORD 
Eurochild 
Eurodiaconia 
EuroNGOs 
EUROPA LAICA 
European Anti-Poverty Network (EAPN) 
European Association for the Education of 
Adults (EAEA) 
European Civic Forum 
European Community Development Network 
European Disability Forum (EDF) 
European Environmental Bureau (EEB) 
European Federation of National 
Organisations Working with the Homeless 
(FEANTSA) 
European Federation of Public Service Unions 
(EPSU) 
European Partnership for Democracy 
European Patients’ Forum 
European Public Health Alliance (EPHA) 
European Youth Forum 
EuSAIN 
Fair Trade Advocacy Office 
FERN 
Fisnua 
FleXibles 
Focus 
Food & Water Europe 
Fossil Free München 
Friends of the Earth Austria 
Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina 
Friends of the Earth Cyprus 
Friends of the Earth Europe 
Friends of the Earth Georgia 
Friends of the Earth Germany 
Friends of the Earth Ireland 
Friends of the Earth Netherlands 
Friends of the Earth Poland 
Friends of the Earth Russia 
Friends of the Earth Scotland 
Friends of the Earth Spain 
Friends of the Earth Sweden 
Futuro en Comun 
GCAP Italy 
Global Call to Action Against Poverty (GCAP) 
Global Forum for Media Development (GFMD) 
Global Health Advocates 
Goede Waar Foundation 
Greek Forum of Refugees 
Green Budget Europe 
Green Liberty 
Greenpeace EU Unit 
Hellenic Platform for Development 
HelpAge International 
Housing Europe 
Human Rights International Corner 
IFOAM 
IFOAM EU 
IG Geld und Nachhaltigkeit 

Impact Storytelling 
IMZTR 
Institute for Sustainable Development - Inštitut 
za trajnostni razvoj 
Institute for sustainable Development 
Foundation 
InTeRCeR - Institute for sustainable 
development and holistic solutions 
International Council on Social Welfare (ICSW) 
International Planned Parenthood Federation 
European Network (IPPF EN) 
International Presentation Association 
Italian Alliance for Sustainable Development 
Jaka Kranjc 
Karel de Grote University College 
Keep Ireland Fracking Free 
Legambiente 
Les Amis de la Terre France 
Lifelong Learning Platform 
Light for the World International 
Lithuanian NGDO Platform (NNVBO 
Platforma) 
Mahatma Gandhi Human Rights Organisation 
Make Mothers Matter EU delegation 
MEP Merja Kyllönen 
National Youth Council of Ireland 
NeSoVe / Network Social Responsibility 
No al ttip /No al jefta 
No Excuse Slovenia 
Nyt Europefra 
Organisation Démocratique des Travailleurs 
Immigrés au Maroc 
Oxfam International EU Office 
Oyu Tolgoi Watch 
Pesticide Action Network Europe 
Piratenpartij Amsterdam 
Plan International EU Office 
Povod, Slovenia 
SAFE- Safe Food Advocacy Europe 
Save the Children 
SDG Watch Austria 
Search for Common Ground 
Seas at Risk 
Sherpa 
Simple citizen 
SKOP Malta 
SLOGA – Slovenian Global Action 
Slow Food 
Social Platform 
Soleterre – Strategie di Pace ONLUS 
SOLIDAR 
Solidarité Laïque 
SOS Children’s Villages 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
Stop AIDS Alliance 
Stop-ttip-Italia 
Terre des Hommes 
The Danish 92 Group 
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys 
Transparency International EU 



Ugent 
Umanotera 
Verein Vielfalt nutzen in Ybbs 
Vogelbescherming Nederland - BirdLife in The 
Netherlands 
Vredesactie 

Welthaus Graz-Seckau 
Wetlands International – European 
Association 
Women Engage for a Common Future (WECF) 
World Vision EU Representation Office 
WWF European Policy Office 
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