
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiáltvány az élhető és fenntartható Európáért 

A CSELEKVÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

Az Európai Unió alapja a modern történelem egyik leglenyűgözőbb 
békeprojektje. Olyan régió jött létre, amely az emberi méltóságot, az 
emberi jogok tiszteletét, a szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget és a jogállamiságot hirdeti alapvető értékeiként. 

A tartós béke fenntartása mellett az EU többek között tisztább folyókat, 
a vegyianyagokkal szembeni jobb védelmet, gyermekgondozási 
támogatásokat, minőségi oktatást és a schengeni térségen belüli 
szabad mozgást is biztosít. 

Az Európai Unió öröksége és küldetése ellenére a döntéshozóinak 
viszont nem sikerült az EU alapértékeivel összhangban álló választ 
adniuk a pénzügyi válságra, az éghajlatváltozásra, a környezet 
pusztulására, a növekvő egyenlőtlenségekre, a nők jogainak 
védelmére, az élelmiszeripar és az autóipar botrányaira, a határok 
lezárásával járó megnövekedett migrációra, miközben több már kivívott 
történelmi eredménytől visszaléptünk. 

Az emberek úgy érzik, hogy a jómódúak gazdasági és pénzügyi érdekei 
elsőbbséget élveznek a közjóval szemben. Szembesülünk a 
megszorítások hatásaival: a szegénység és az egyenlőtlenségek 
növekedésével, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
romlásával, a munkanélküliség fokozódásával (különösen a fiatalok 
körében) – miközben a nagyvállalatok elkerülik a tisztességes mértékű 
adók fizetését. Olyan sürgető problémák maradnak megoldatlanul, mint 
az éghajlatváltozás és a légszennyezés, amelyek több százezer ember 
halálát okozzák. Röviden az európai emberek magukra maradtak és 
nem mindenki részesül egyenlően az Unió előnyeiből. 

Emellett az Európai Uniónak mindeddig nem sikerült közös és 
humánus választ adni a migránsok és menekültek problémájára. Az 
emberi jogok tiszteletben tartása nincs biztosítva. Azt is látjuk, hogy a 
civil társadalom és a szakszervezetek lehetőségei az alapvető jogok, a 
szabadságjogok és a környezetvédelem melletti fellépésre Európa 
számos országában szűkülnek. 

Ezek miatt sok európai csalódott, és már nem bízik abban, hogy az 
uniós intézmények az Ő érdekeiket képviselik. A nacionalista és 
idegengyűlölő politikai erők Európa-szerte növekvő támogatottsága 
mutatja ezt az elégedetlenséget, illetve súlyos veszélyt jelent a 
demokráciára és alapvető értékeinkre.



 

LEHETSÉGES MÁSIK EURÓPA! 

Felismerve a jelenlegi európai helyzet kihívásait, felelős polgárokként nem szorítkozhatunk az Európa 
jövőjével kapcsolatos vitákban arra a kérdésre, hogy „Több vagy kevesebb Európát akarunk?”, hanem 
jogainkra és jövőbeli szükségleteinkre kell összpontosítanunk. A kulcskérdés az, hogy „Milyen Európát 
akarunk?”. 
 
Ezért Európa-szerte több mint 200 társadalmi szervezet fog össze, hogy közösen az emberekkel 
megvitassák, „milyen Európát akarunk” – majd a közelgő európai parlamenti választások napirendjére 
tűzzék ezt a kérdést. Szilárdan hiszünk egy olyan európai összefogásban, amely Európa alapvető 
erkölcsi értékein és a fenntartható fejlődésén alapul, a demokrácián és az átláthatóságon, a társadalmi 
és környezeti igazságosságon, az emberi jogokon, a jogállamiságon, az egyenlőségen és a 
szolidaritáson. Ezeknek az értékeknek a közpolitikák középpontjában kell állniuk. Ez a mostanihoz képest 
alapvető változásokat kell, hogy jelentsen. Olyan európai közpolitikákat, szabályokat és normákat 
akarunk, amelyek valóban óvják és védik a jóllétet és az egészséget, biztosítják az emberek biztonságát 
és szabadságát, valamint az éghajlat és a környezet védelmét. Olyan közpolitikákat akarunk, amelyek 
támogatják és szolgálják a jelen és a jövő nemzedékeit Európában és azon kívül. 
 

ÚT AZ ÁLTALUNK KÍVÁNT EURÓPÁHOZ 
A közbizalom helyreállításához az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és a tagállamok 
kormányainak a következő kulcskérdéseket kell az európai parlamenti választásokkal, az új Bizottsággal 
és az Európa jövőjével kapcsolatos viták napirendjére tűzni. 
 

1. EURÓPÁT AZ EMBEREK KEZÉBE - Fontos a civil társadalmi új, hatékonyabb részvétele a 
döntéshozatalban, az aktív állampolgári szerepvállalás, hogy a demokrácia (többek között a 
munkahelyi demokrácia is), az átláthatóság, az alapvető jogokhoz való hozzáférés javuljon.Így 
erősödhet az uniós polgároknak az igazságos és fenntartható Európa megteremtésébe vetett 
bizalmuk. A fiatalokat, a gyermekeket aktív állampolgárokként kell bevonni és elő kell segíteni 
értelmes részvételüket az európai politikai folyamatokban. Intézkedéseket kell hozni az uniós 
intézmények és a nemzeti kormányok fokozott elszámoltathatósága, valamint az átláthatósága 
érdekében. A polgárok érdekeit a pénzügyi és kereskedelmi érdekek fölé kell helyezni. Az 
állampolgári nevelésnek és a kritikai gondolkodás erősítésének hozzá kell járulnia, hogy az 
emberek fokozottabban vegyenek részt a nyilvános vitákban. 

 
2. EGYENLŐSÉG ÉS EMBERI JOGOK – A közpolitikáknak és jogalkotási intézkedéseknek 

biztosítaniuk kell, hogy az európai és nemzetközi emberi jogi szabályokkal összhangban minden 
európai állampolgár és lakos azonos szintű védelmet élvezzen.Gyakorolhassa alapvető jogait és 
ezáltal az önrendelkezés és az emberi méltóság elveinek megfelelően, saját meggyőződései 
szerint élhessen megkülönböztetésektől mentesen. Az EU-nak javítania kell a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos gyakorlatát, továbbá biztosítania kell, hogy a többféle 
megkülönböztetéssel küzdő emberek is egyenlő esélyt kapjanak a társadalomban. 

 
3. ERŐS SZOCIÁLIS EURÓPA – Az európai szociális modellnek teljes és tisztességes védelmet 

kell nyújtania minden állampolgár számára, mérsékelnie kell a szegénységet, és mindenki 
számára lehetőséget kell biztosítania a boldoguláshoz. A tisztességes jövedelemnek 
csökkentenie kell a gazdagok és a hátrányos helyzetűek közötti szakadékot, és biztosítania kell 
a minőségi életet. Mindenkinek részesülnie kell azokból az előnyökből, amelyeket a tisztességes 
munkanormák, az egyenlőség, a magasabb szintű jólét, valamint a kisebb egészségügyi 
egyenlőtlenségek biztosítanak az egyes országokon belül és azok között, minden nemzedékre 
kiterjedően. A társadalmi befogadás, a védelem, a tisztességes munka, a nemek közötti 
egyenlőség, a közegészségügy és az egészségügyi ellátás, a megfizethető és minőségi 
lakhatáshoz való hozzáférés, a környezeti igazságosság, a minőségi oktatás és a kultúrához való 
egyenlő hozzáférés kell, hogy legyenek a nemzeti és európai politikai programokat mozgató fő 
vezérelvek. 



4. NAGYRATÖRŐ KLÍMAVÉDELEM – A párizsi megállapodást teljes mértékben végre kell 
hajtani. Ennek megfelelően össze kell hangolni az EU 2030-as és 2050-es kibocsátáscsökkentési 
célkitűzéseit a hőmérséklet-emelkedést 1,5 °C-ra korlátozó kötelezettségvállalással. Meg kell 
valósítani az összes fosszilis tüzelőanyag gyors kivezetését és a hatékony 
energiafelhasználástól az energiahasználat abszolút csökkentése irányába kell elmozdulni. Az 
EU-nak fel kell gyorsítania az igazságos és fenntartható átmenetet a 100%-ban megújuló 
energiaforrások használatára, amelyek tiszták, megfizethetőek, támogatják a közösségi 
tulajdonosi szerkezetet és nem járulnak hozzá az energiaszegénységhez.  

 
5. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGFELELŐ KEZELÉSE – Közös szabályokat kell 

alkotni és érvényesíteni többek között a tisztább levegő és víz, a biztonságos és egészséges 
élelmiszerek és az óceánok védelme érdekében Európában és világszerte az erdőirtás 
megállítása, a biodiverzitás csökkenése, valamint a természeti erőforrások fenntarthatatlan 
használatának megszüntetése érdekében. Az európai fogyasztás mértékének összhangba kell 
kerülnie a Föld ellátóképességével, többek között önellátási stratégiák segítségével. 

 
6. FENNTARTHATÓ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLELMISZERRENDSZEREK – A közös agrárpolitika 

reformja elengedhetetlen az egészségesebb élelmiszerek előállításához és az európai 
kisgazdálkodók és biogazdálkodók méltányos jövedelemszerzési lehetőségeinek 
megteremtéséhez. Ez egyaránt jelenti a környezet- és természetvédelem erősítését, az 
élelmiszer-önellátás, a regionális termelői piacok és az egészségesebb élelmiszerrendszerek 
előmozdítását, az élelmiszer-hulladék csökkentését, valamint a fejlődő országok olcsó 
termékekkel történő elárasztásának megállítását. Az EU-nak prioritásként, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem kulcsfontosságú intézkedéseiként kell kezelnie a kisléptékű biogazdálkodásra 
való átállást és az újraerdősítést. 

 
7. TISZTESSÉGES ADÓZÁS – Hatékony és összehangolt adózási intézkedéseknek biztosítaniuk 

kell, hogy valamennyi vállalat méltányos adót fizessen, és megfelelően járuljon hozzá a nemzeti 
és európai költségvetéshez a társadalmi-gazdasági rendszerek fenntartása és a jóllét érdekében. 
Az EU-nak el kell köteleznie magát, hogy világszerte hatékonyan küzd az adóelkerülés ellen és 
megszünteti az európai adóparadicsomokat. 

 
8. MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM – A nemzetközi kereskedelmet úgy kell tekinteni, mint az áruk 

és szolgáltatások hatékony elosztásának eszközét, amely tiszteletben tartja a társadalmi és 
környezeti célkitűzéseket. A kereskedelmi megállapodásoknak az embereknek, a 
munkavállalóknak és a kistermelőknek kell előnyöket jelentsenek, és nem tekinthetők kizárólag 
a multinacionális vállalatok és befektetők érdekeit szolgáló eszköznek. Garantálniuk kell például 
a tisztességes munkát és a jobb szociális körülményeket. A kereskedelmi, valamint a beruházási 
megállapodások elsősorban a jóllét és a közérdek előmozdítását kell, hogy szolgálják, nem pedig 
a vállalatok költségeinek és terheinek csökkentését. A befektetők és a vállalati bíróságok 
meglévő VIP-jogait el kell törölni. 

 
9. AZ EU SZEREPE A VILÁGBAN – Az EU felelőssége kiemelkedő az Agenda 2030, a 

fenntartható fejlődési célok megvalósításában. Az Uniónak biztosítania kell, hogy valamennyi 
belső és külső közpolitikája koherens legyen és összhangban álljon a fenntartható fejlődés 
elveivel. A fejlesztési támogatásoknak a leginkább rászorulókat kell, hogy előnyben részesítsék, 
köztük a legkevésbé fejlett országokat és a leginkább hátrányos helyzetűeket. Az EU-nak át kell 
alakítania befektetései szerkezetét a fenntarthatóság elérése, a szegénység felszámolása és az 
alapvető jogokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítása érdekében világszerte. Tevékenyen 
támogatnia kell a fejlődő országokban működő uniós vállalkozásokra vonatkozó, jogilag kötelező 
erejű európai és nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket, ideértve az ENSZ multinacionális 
vállalatokra és emberi jogokra vonatkozó szerződésének előmozdítását is.  

 
10. EMBERKÖZPONTÚ VÁLASZ A MIGRÁCIÓRA – Európának vezető szerepet kell vállalnia a 

globális migrációra adott emberi válasz biztosításában, az összes érintett érdekének 
figyelembevételével. A menedékkérőket Európában az ENSZ menekültügyi egyezményei szerint 
kell fogadni. 



 
11. SZÜKSÉGLETEKET KISZOLGÁLÓ FELELŐS KUTATÁS – Az uniós beruházásoknak a 

közjót kell szolgálniuk, és a társadalmi kihívások megoldását. A ma finanszírozott kutatásoknak 
döntő és pozitív hatással kell lenniük társadalmaink és bolygónk jövőjére. Kutatásainknak 
Európát és a világot a környezetileg fenntartható, békés és egészséges élettérré kell tenniük. A 
katonai költségvetések és az üzleti megfontolások többé nem élvezhetnek előnyt. Az EU-s 
kutatásoknak demokratikusan a helyi igényeket figyelembe véve a köz javát kell szolgálniuk, és 
tiszteletben kell tartaniuk bolygónk korlátjait. El kell fordulni az elsősorban a növekedést, és 
kevesek hasznát szolgáló erőforrás-intenzív gazdasági modellektől. 

 
12. EMBERKÖZPONTÚ EU-KÖLTSÉGVETÉS – Az uniós költségvetésnek a benne rejlő 

potenciált hasznosítva elő kell mozdítani a fenntarthatóságot, a gazdasági igazságosságot, 
szociális rendszereket az oktatásba, a kultúrába és az klímaintézkedésekbe történő 
befektetésekkel. A fenntarthatatlan beruházásokat és támogatásokat meg kell szüntetni, és meg 
kell erősíteni az elszámoltathatósági mechanizmusokat. Más szavakkal az emberek és a bolygó 
érdekeit fegyelembe vevő és a javukra készített költségvetésnek kell lennie. 

 
***** 

Ezt a kiáltványt az alábbi szervezetek írták alá: 
 
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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