Manifest za udržitelný rozvoj Evropy
pro její občany
VYZÝVÁME K AKCI
Založení Evropské unie je jedním z nejimpozantnějších mírových
projektů v moderních dějinách. Vznikl region, který za své základní
hodnoty považuje lidskou důstojnost, respektování lidských práv,
svobodu, demokracii, rovnost a vládu práva.
Kromě nastolení trvalého míru mezi svými členy přinesla EU také čistší
řeky, ochranu před chemickým znečištěním, rodičovskou dovolenou,
kvalitní vzdělání a volný pohyb v rámci schengenského prostoru.
Ovšem navzdory významnému přínosu a poslání EU dochází k tomu,
že při řešení finanční krize, klimatických změn, degradace životního
prostředí, narůstající nerovnosti a podkopávání ženských práv,
skandálů např. v potravinářství či Dieselgate, jakož i při uzavírání
našich hranic před lidmi v nouzi, bohužel vlivní představitelé Evropy
jednají v rozporu se základními hodnotami EU a odstraňují některé
historické výdobytky, jichž jsme dosáhli.
Lidé cítí, že hospodářské a finanční zájmy bohatých jsou
upřednostňovány před spokojeností a prosperitou všech. Jsme
konfrontováni s dopady úsporných opatření – rostoucí chudobou
a nerovností, čím dál horší dostupností zdravotní péče
a nezaměstnaností (zejména mladých) – zatímco velké firmy nemusejí
platit spravedlivé daně. Naléhavé problémy zůstávají nevyřešeny,
například klimatická krize a znečištění ovzduší, které zabíjí stovky tisíc
lidí. Stručně řečeno, na obyvatele Evropy nikdo nebere ohled a ne
každý může výhod EU užívat.
Dále platí, že Evropská unie se doposud nebyla schopna domluvit na
společné a humánní reakci na pohyb migrantů a uprchlíků. Není
zajištěno respektování jejich lidských práv. Vidíme také, že v mnoha
zemích Evropy se zmenšuje prostor, v němž může občanská
společnost a odbory vystupovat na obranu základních práv, svobod
a životního prostředí.
V této souvislosti mnozí Evropané cítí frustraci a ztrácejí důvěru ve
schopnost institucí EU reagovat na jejich potřeby. Znepokojujícím
ukazatelem této nespokojenosti je rostoucí podpora nacionalistických a
xenofobních politických sil po celé Evropě, která je závažnou hrozbu
pro demokracii a naše základní hodnoty.

JINÁ EVROPA JE MOŽNÁ!
Tváří v tvář problémům současné Evropy bychom se jako občané neměli v debatách o budoucnosti
Evropy omezovat na otázku Chcete více, či méně Evropy?, ale měli bychom se více zabývat našimi
potřebami do budoucna a našimi právy. Klíčová otázka zní: Jakou Evropu chceme?
A právě z tohoto důvodu se spojuje více než 200 občanských organizací z celé Evropy, aby přiměly
občany k debatě na téma „Evropa, kterou chceme“ a prosadily toto téma při příležitosti nadcházejících
voleb do Evropského parlamentu. Pevně věříme v evropský projekt, založený na udržitelném rozvoji
Evropy a jejích klíčových etických hodnotách, jimiž jsou demokracie a transparentnost, sociální
a ekologická spravedlnost, lidská práva, právní stát, rovnost a solidarita. Tyto hodnoty musejí být
základem veškerých našich zásad. To znamená zevrubnou změnu oproti stávajícímu stavu. Chceme,
aby evropské zásady, pravidla a normy plnily účely, k nimž byly určeny: ochrana a zabezpečení zdraví a
kvality života, zajištění bezpečnosti, svoboda občanů a ochrana klimatu a životního prostředí. Chceme
zásady, které budou sloužit a pomáhat současným i budoucím generacím v Evropě i mimo ni.

CESTA K EVROPĚ, KTEROU CHCEME
Aby Evropský parlament, Evropská komise a vlády členských států znovu získaly důvěru veřejnosti,
musejí na pořad jednání v nadcházející debatě k volbám do Evropského parlamentu i v rámci nové
Komise přednostně zařadit níže uvedená klíčová témata o budoucnosti Evropy.

1. EVROPA V RUKOU LIDÍ – Ke zlepšení demokracie (i na pracovišti), transparentnosti, přístupu
k základním právům pro všechny a zvýšení důvěry občanů EU v budování spravedlivé a
udržitelné Evropy je nutno upřednostnit nové a efektivní metody zapojování občanské společnosti
a aktivního občanství. Jako aktivní občany je třeba zapojit – a povzbuzovat ke smysluplné účasti
na politických procesech v rámci Evropy – i děti a mládež. Je nutno přijmout opatření k zajištění
větší odpovědnosti a transparentnosti rozhodovacího procesu orgánů EU a vlád jednotlivých
států. Zájmy občanů a občanské společnosti musejí mít přednost před partikulárními finančními
a obchodními zájmy. Výchova k občanství a propagace kritického myšlení by měla umožnit lepší
zapojení občanů do veřejných debat.
2. ROVNOST A LIDSKÁ PRÁVA – Všeobecně platné zásady a legislativní opatření musejí zajistit,
aby všichni evropští občané a rezidenti požívali stejné úrovně ochrany a mohli uplatňovat
základní práva a svobody, které jim umožní žít podle jejich vlastního přesvědčení, v souladu s
principy sebeurčení a lidské důstojnosti a bez jakékoli diskriminace. EU musí nejen garantovat
rovné příležitosti ve společnosti všem lidem čelícím diskriminaci, ale také zlepšit své zásady a
opatření s cílem zajistit rovnost žen a mužů.
3. SILNÁ SOCIÁLNÍ EVROPA – Evropský sociální model musí zajistit úplnou a spravedlivou
ochranu všem občanům, zmírňovat chudobu a poskytnout všem příležitost k prosperitě. Příjmy
na odpovídající úrovni by měly zmenšit rozdíly mezi bohatými a znevýhodněnými a zajistit kvalitní
životní úroveň. Každý by měl mít prospěch z důstojných pracovních norem, z rovnosti, vyšší
kvality života a ze zmenšování rozdílů ve zdravotní péči jak v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi,
tak i mezi generacemi. Hlavními principy, které určují politickou agendu EU i jednotlivých států,
musejí být sociální začlenění a ochrana, důstojné pracovní podmínky, rovnost pohlaví, ochrana
veřejného zdraví a kvalitní zdravotní péče, cenově dostupné a kvalitní bydlení, environmentální
spravedlnost, kvalitní vzdělání a rovný přístup ke kultuře.
4. AMBICIÓZNÍ OPATŘENÍ PROTI ZMĚNÁM KLIMATU – Je třeba zajistit plnou implementaci
a respektování Pařížské dohody. Toho bude dosaženo souladem mezi cíli EU, týkajícími se
snížení emisí do roku 2030 a do roku 2050, a závazkem omezení nárůstu teploty o 1,5 °C. Dále
je třeba přijmout ambiciózní zásady boje proti klimatickým změnám, včetně rychlého ukončení
využívání všech fosilních paliv a přechod od zvyšování energetické účinnosti ke snižování
absolutní spotřeby elektřiny. EU by měla urychlit spravedlivý a udržitelný přechod na 100 procent

elektřiny z obnovitelných zdrojů, které budou čisté, cenově dostupné, ve společném vlastnictví
a nepovedou k energetické chudobě.

5. SMYSLUPLNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI – Je třeba nastavit společné normy
a vymáhat jejich dodržování, abychom zajistili čistý vzduch a vodu, bezpečné a zdravé potraviny
a ochranu oceánů. Je nutno realizovat ambiciózní opatření s cílem zastavit odlesňování a úbytek
biologické rozmanitosti v Evropě a ve světě a ukončit neudržitelné vyčerpávání přírodních zdrojů,
a to i ze strany rozvojových zemí. Je třeba přijmout opatření, která povedou k tomu, že spotřeba
Evropy bude odpovídat produkčním možnostem Země, mimo jiné pomocí strategií dostatečnosti.
6. UDRŽITELNÉ A ZDRAVÉ POTRAVINOVÉ SYSTÉMY – K tomu, abychom vyráběli zdravější
potraviny a nabídli spravedlivé ceny drobným a ekologickým zemědělcům Evropy, je nezbytně
nutná reforma společné zemědělské politiky. Tato reforma by měla přinést rozsáhlejší ochranu
přírody a životního prostředí, zvýšení potravinové soběstačnosti, regionální farmářské trhy,
zdravější potravinové systémy, méně plýtvání potravinami a zastavení dumpingu v rozvojových
zemích. EU by měla za klíčová opatření v boji proti klimatickým změnám primárně považovat
přechod k ekologickému, drobnému zemědělství a k zalesňování.
7. SPRAVEDLIVÉ ZDANĚNÍ – Efektivní a koordinovaná daňová opatření by měla zajistit, aby
všechny firmy platily spravedlivé daně a příspěvky do veřejných rozpočtů členských států a EU,
čímž přispějí k zajištění sociálně ekonomických práv a blahobytu. EU se musí zavázat
k účinnému boji proti daňovým únikům po celém světě a k eliminaci evropských daňových rájů.
8. AGENDA FAIR TRADE – Mezinárodní obchod by měl být považován za prostředek k efektivní
distribuci zboží a služeb, při respektování sociálních a ekologických cílů. Obchodní dohody by
měly přinášet prospěch zaměstnancům, malým výrobcům a široké veřejnosti, nikoli jen
nadnárodním společnostem a investorům. Tímto způsobem by měly být například zajištěny
důstojné pracovní podmínky a lepší sociální ochrana. Obchodní a investiční dohody musejí být
primárně koncipovány za účelem zajištění blahobytu a veřejného zájmu, nikoli za účelem
snižování nákladů a zátěže pro firmy. Stávající privilegia pro investory a pro soudy, které mají na
starosti podnikovou agendu, by měla být zrušena.
9. ROLE EU VE SVĚTĚ – EU nese klíčovou odpovědnost splnit do roku 2030 cíle své Agendy pro
udržitelný rozvoj. EU musí zajistit ucelenost svých interních a externích strategií a jejich soulad s
cíli udržitelného rozvoje. Zahraniční rozvojová pomoc EU by měla upřednostňovat ty
nejpotřebnější, včetně nejméně rozvinutých zemí, a pomáhat těm, kteří jsou nejvíce na okraji. Za
účelem dosažení udržitelnosti, vymýcení chudoby a zajištění základních práv po celém světě
musí EU restrukturalizovat své investice. EU by měla ve vztahu k evropským firmám působícím
v zahraničí aktivně podporovat právně závazné povinnosti v oblasti evropských i mezinárodně
platných lidských práv a také vyvíjet tlak na uzavření smlouvy OSN o podnikání a lidských
právech.
10. HUMÁNNÍ REAKCE NA MIGRACI – Evropa by se měla ujmout vůdčí úlohy při zajištění
humánní reakce na globální migraci, a to ve prospěch a na ochranu všech zúčastněných.
Žadatelé o azyl by měli být v Evropě vítáni a měl by s nimi zacházeno v duchu úmluv OSN
o uprchlících.
11. ODPOVĚDNÝ VÝZKUM PODLE POTŘEB – Investice EU by měly přinášet užitek veřejnosti a
řešit společenské problémy. Výzkum, který dnes preferujeme a financujeme, by měl mít
významný dopad na budoucnost naší společnosti a planety. Náš výzkum by měl učinit z Evropy
i celého světa ekologicky udržitelné a zdravé prostředí bez válek. Nelze dále upřednostňovat
financování vojenských rozpočtů a obchodních zájmů. Výzkum EU by měl být demokratický,
lokální a zaměřený na prospěch široké veřejnosti. Měl by také respektovat limity naší planety. To
vše znamená odklon od důrazu na rychlý růst a zisk, vycházející z několika ekonomických modelů
náročných na zdroje.

12. ROZPOČET EU, JEHOŽ PRIORITOU JSOU OBČANÉ – Při stanovování rozpočtu EU by jeho
potenciál měl být využit k rychlejšímu nastolení udržitelnosti, ekonomické spravedlnosti
a odpovídající kvality života, a to formou investic do sociální infrastruktury, školství, kultury
a opatřením proti klimatickým změnám. V rámci tohoto úsilí bychom měli postupně ukončit
investice a dotace, které nevedou k udržitelnému rozvoji, a posilovat odpovědnost za využívání
zdrojů. Jinými slovy, rozpočet by měl vznikat za účasti občanů a ve prospěch veřejnosti a naší
planety.

*****
Signatáři tohoto manifestu:
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
#yEUrMANIFESTO

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

#FutureOfEurope #SDGs
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