
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιφέστο για μια Βιώσιμη Ευρώπη  
για τους Πολίτες της 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
εγχειρήματα ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία. Δημιουργήθηκε μια 
περιοχή όπου διακηρύσσονταν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα 
και το κράτος δικαίου ως κεντρικές της αξίες. 

Μαζί με τη διατήρηση της διαρκούς ειρήνης μεταξύ των μελών της, η 
ΕΕ προσέφερε επίσης καθαρότερους ποταμούς, προστασία ενάντια 
στη χημική ρύπανση, γονικές άδειες, ποιοτική εκπαίδευση και ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ζώνης Σένγκεν. 

Παρά το σπουδαίο παρελθόν και την αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο τρόπος με τον οποίο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ αποκρίθηκαν στην οικονομική κρίση, την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τον 
τερματισμός των διογκούμενων ανισοτήτων και της υπονόμευσης των 
δικαιωμάτων των γυναικών, σε σκάνδαλα όπως το Dieselgate και το 
διατροφικό σύστημα, την αυξανόμενη μετανάστευση και το κλείσιμο 
των συνόρων προς όσους έχουν ανάγκη, δυστυχώς αντιβαίνει στις 
κεντρικές αξίες της ΕΕ κι έχει αναιρέσει κάποια από τα ιστορικά 
κατακτημένα για τα οποία αγωνιστήκαμε.  

Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δίνεται προτεραιότητα στα οικονομικά και 
χρηματοοικονομικά συμφέροντα των εύπορων παρά στο κοινό καλό. 
Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της λιτότητας – την αύξηση της 
φτώχειας και των ανισοτήτων, την επιδείνωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας και την ανεργία (των νέων) – ενώ στις μεγάλες 
εταιρείες επιτρέπεται να αρνούνται να πληρώσουν εύλογους 
φόρους.  Επείγοντα προβλήματα δεν επιλύονται, όπως η κλιματική 
κρίση και η ατμοσφαιρική ρύπανση, που σκοτώνουν εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους. Εν ολίγοις, οι πολίτες της Ευρώπης μένουν πίσω 
και δεν καρπώνονται όλοι τα οφέλη της Ένωσης.   

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή της μορφή δεν έχει 
καταφέρει να αποκριθεί με κοινό κι ανθρώπινο τρόπο στις ροές 
μεταναστών και προσφύγων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν 
διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης βλέπουμε ότι ο χώρος της κοινωνίας 
των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ενεργούν για  
την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ελευθεριών και της 
προστασίας του περιβάλλοντος συρρικνώνεται. 

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες απογοητεύονται και 
χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Η αυξανόμενη στήριξη 
προς εθνικιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις ανά την Ευρώπη 
είναι ανησυχητικός δείκτης αυτής της δυσαρέσκειας και σοβαρή απειλή 
για τη δημοκρατία και τις κεντρικές αξίες μας.



ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη, δεν πρέπει οι πολίτες να 
περιορίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή 
λιγότερη Ευρώπη, αλλά να εστιάζουμε στις μελλοντικές ανάγκες και στα δικαιώματά μας. Το καίριο 
ερώτημα είναι τι είδους Ευρώπη θέλουμε! 

Για το λόγο αυτό, διακόσιες και πλέον οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη 
ενώνονται με σκοπό να φέρουν κοντά τους πολίτες για να συζητήσουν ποια Ευρώπη θέλουν και να 
θέσουν το ζήτημα στην ατζέντα των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε 
ακράδαντα σε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο να βασίζεται στις κεντρικές ηθικές αξίες της Ευρώπης 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημοκρατία και στη διαφάνεια, στην κοινωνική και περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στο κράτος δικαίου, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη. Αυτές 
οι αξίες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστούν 
θεμελιώδεις αλλαγές από σήμερα. Θέλουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, κανόνες και πρότυπα που να 
εκπληρώνουν τους αρχικούς τους σκοπούς: να προστατεύουν και να κατοχυρώνουν την ευημερία και 
την υγεία, να διαφυλάσσουν την ασφάλεια και την ελευθερία των ανθρώπων, να προστατεύουν το κλίμα 
και το περιβάλλον. Θέλουμε πολιτικές οι οποίες να στηρίζουν και να εξυπηρετούν τις τωρινές και τις 
μέλλουσες γενιές εντός και εκτός Ευρώπης. 

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ 

Για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να θέσουν τα παρακάτω καίρια ζητήματα ψηλά στην 
ατζέντα των επερχόμενων συζητήσεων για τις ευρωεκλογές, για τη νέα Επιτροπή και για το μέλλον της 
Ευρώπης. 

 

1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μια νέα και 
αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών, για να βελτιωθούν η 
δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας), η διαφάνεια, η πρόσβαση σε 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους και η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στη δόμηση μιας δίκαιης 
και βιώσιμης Ευρώπης. Οι νέοι και τα παιδιά πρέπει να εμπλέκονται ως ενεργοί πολίτες και να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες της Ευρώπης. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα τα οποία να εξασφαλίζουν αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται 
στα συμφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών έναντι των χρηματοοικονομικών, 
και εμπορικών συμφερόντων. Η παιδεία με θέμα την πολιτειότητα και η προαγωγή της κριτικής 
σκέψης πρέπει να ενισχύουν τους ανθρώπους ώστε να μετέχουν καλύτερα στον δημόσιο 
διάλογο. 

 

2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – Οι δημόσιες πολιτικές και τα 
νομοθετικά μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν, όπως ορίζουν το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ευρώπης απολαμβάνουν ίση 
προστασία και μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, 
ώστε να μπορούν να ζουν σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις κατά τις αρχές της 
αυτοδιάθεσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, απαλλαγμένοι από διακρίσεις. Η ΕΕ πρέπει να 
βελτιώσει τις πολιτικές και τις δράσεις της για να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων, αλλά και 
για να εγγυάται ότι όσοι και όσες υφίστανται διακρίσεις έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία. 

 

3. ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ – Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο πρέπει να 
παρέχει πλήρη και δίκαιη προστασία σε όλους τους πολίτες, μειώνοντας παράλληλα τη φτώχια 
και παρέχοντας σε όλους ευκαιρίες να ευδοκιμήσουν. Τα αξιοπρεπή εισοδήματα θα πρέπει να 
περιορίσουν το χάσμα ανάμεσα στους εύπορους και στους ασθενέστερους και να εξασφαλίζουν 
μια ποιοτική ζωή. Όλοι πρέπει να ωφελούνται από τα αξιοπρεπή πρότυπα εργασίας, την ισότητα, 
τη βελτίωση της ευημερίας και τις μειωμένες ανισότητες ως προς την υγεία εντός και μεταξύ των 
χωρών και των γενεών. Η κοινωνική ένταξη και προστασία, η αξιοπρεπής εργασία, η ισότητα των 
φύλων, η δημόσια υγεία και η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική στέγη, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η ποιοτική εκπαίδευση και η ίση πρόσβαση στον 



πολιτισμό πρέπει να αποτελούν τις κύριες αρχές επί των οποίων να διαμορφώνονται οι πολιτικές 
ατζέντες στα κράτη και στην Ένωση. 

 

4. ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ – Η Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να εφαρμοστεί 
πλήρως ευθυγραμμίζοντας τους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2030 και το 
2050 με τη δέσμευση περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C και χαράσσοντας 
φιλόδοξες κοινοτικές πολιτικές για το κλίμα, όπως η ταχεία εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίμων 
και η μετάβαση από την ενεργειακή απόδοση στην απόλυτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση στην 100% παροχή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία να είναι καθαρή, προσιτή, να ανήκει στις τοπικές κοινωνίες και να μην 
οδηγεί στην ενεργειακή ένδεια.  
 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – Κοινά πρότυπα θα πρέπει να οριστούν και να 
επιβληθούν για να παρέχονται καθαρός αέρας και νερό, ασφαλής και υγιεινά τρόφιμα και για να 
προστατεύονται οι ωκεανοί μας. Φιλόδοξα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν για να σταματήσουν 
η αποψίλωση των δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 
και να τερματιστεί η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 
Παγκόσμιου Νότου. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή 
κατανάλωση με την παραγωγική ικανότητα της Γης μέσω της υλοποίησης στρατηγικών 
επάρκειας. 

 

6. ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – Είναι επιτακτική ανάγκη η 
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ώστε να παράγεται πιο υγιεινή τροφή και να 
προσφέρονται εύλογες τιμές στους μικρής κλίμακας και βιολογικούς παραγωγούς της Ευρώπης. 
Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, αυξημένη διατροφική 
κυριαρχία, περιφερειακές αγορές παραγωγών, υγιέστερα διατροφικά συστήματα, μικρότερη 
σπατάλη τροφίμων και τερματισμός της εξαγωγής αποβλήτων στον Παγκόσμιο Νότο. Η ΕΕ 
πρέπει να προαγάγει τη μετάβαση στη βιολογική, μικρής κλίμακας γεωργία και την αναδάσωση 
ως καίρια μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 

7. ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ – Πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά και συντονισμένα φορολογικά 
μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι όλες οι εταιρείες πληρώνουν εύλογο μερίδιο φόρων και 
εισφέρουν στον κρατικό και στον κοινοτικό προϋπολογισμό με όφελος την πρόσβαση σε 
κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα και την ευημερία. Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει με προσήλωση την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παγκοσμίως και να καταργήσει τους ευρωπαϊκούς 
φορολογικούς παραδείσους. 

 

8. ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Το διεθνές εμπόριο πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

μέσο για την αποδοτική διανομή αγαθών και υπηρεσιών, με σεβασμό στους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους. Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να ωφελούν τους ανθρώπους, τους 
εργαζομένους και τους μικρούς παραγωγούς και να μην εκλαμβάνονται μόνο ως εργαλεία 
εξυπηρέτησης συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών και των επενδυτών. Αυτό μπορεί να 
εγγυηθεί, για παράδειγμα, αξιοπρεπή εργασία και καλύτερη κοινωνική προστασία. Οι εμπορικές 
και επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να σχεδιάζονται με πρωταρχικό μέλημα την προαγωγή της 
ευημερίας και του δημόσιου συμφέροντος παρά τη μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων. Τα υφιστάμενα υπέρμετρα δικαιώματα για τους επενδυτές και τα εταιρικά 
δικαστήρια πρέπει να καταργηθούν. 

 

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – Η ΕΕ έχει καίρια ευθύνη να επιτύχει τους στόχους της 
Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της συνάδουν και ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς υπερπόντιες χώρες πρέπει να θέτει ως 
προτεραιότητα όσες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, περιλαμβάνοντας τις ελάχιστα ανεπτυγμένες 
χώρες και να ωφελεί τις πλέον περιθωριοποιημένες. Η ΕΕ πρέπει να αναδιαρθρώσει τις 
επενδύσεις της για να επιτύχει τη βιωσιμότητα, να εξαλείψει τη φτώχεια και να πραγματώσει σε 
όλο τον κόσμο την καθολική πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει 
τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων ως προς τα δικαιώματα 
του ανθρώπου για όσες επιχειρήσεις της δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και να επιδιώξει τη 
σύναψη συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου.  



 

10. ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – Η Ευρώπη πρέπει να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο για να διασφαλίσει μια ανθρώπινη απόκριση στην παγκόσμια 
μετανάστευση, η οποία θα ωφελήσει και θα προστατεύσει όλους όσοι εμπλέκονται. Οι αιτούντες 
άσυλο πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη και να λαμβάνουν μεταχείριση σύμφωνη με 
το πνεύμα των συμβάσεων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 

 

11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – Οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει 
να αποφέρουν όφελος για τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις. 
Προτεραιότητα και χρηματοδότηση πρέπει σήμερα να δίνεται σε έρευνα, η οποία επηρεάζει 
αποφασιστικά το μέλλον των κοινωνιών και του πλανήτη μας. Η έρευνα μας πρέπει να κάνει την 
Ευρώπη και τον κόσμο έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο, ειρηνικό και υγιή τόπο διαβίωσης. Πλέον 
δεν πρέπει να προκρίνονται οι στρατιωτικές δαπάνες και οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Η 
έρευνα στην ΕΕ πρέπει να είναι δημοκρατική, να ωφελεί τους πολίτες, να είναι εντοπισμένη και 
να σέβεται τα όρια του πλανήτη, που σημαίνει εγκατάλειψη των οικονομικών υποδειγμάτων τα 
οποία στοχεύουν σε υψηλή ανάπτυξη, ωφελούν τους λίγους και σπαταλούν πόρους. 

 

12. ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ – Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
πρέπει να αξιοποιεί τις δυνατότητές του για να επιταχύνει τη βιωσιμότητα, την οικονομική 
δικαιοσύνη και την ευημερία, με επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, στην παιδεία, στον 
πολιτισμό και στη δράση για το κλίμα. Επίσης, πρέπει να καταργηθούν σταδιακά οι μη βιώσιμες 
επενδύσεις και επιχορηγήσεις καθώς και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας. Με άλλα 
λόγια, πρέπει ο προϋπολογισμός να καταρτίζεται για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ανθρώπους και τον πλανήτη. 

 
***** 

Το παρόν μανιφέστο υπογράφουν: 

 
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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