Voľba zástancov sociálnej Európy
Voľba zástancov sociálnej Európy je celoeurópska kampaň organizovaná Európskou sieťou
proti chudobe (EAPN) s jej členmi (29 národných sietí a 18 celoeurópskych organizácií), ktoré
reprezentujú stovky mimovládnych organizácií, do ktorých sú zapojené tisícky občanov
Európy a ďalší partneri podporujúce sociálnu Európu.

CHCEME
 Sociálny pakt za sociálnu Európu

 účinnú Stratégiu Európskej únie pre boj proti chudobe, sociálnemu
vylúčeniu, nerovnostiam a diskriminácii

 posilnenie demokracie a participácie občianskej spoločnosti

 každoročné vypočutie ľudí so skúsenosťou chudoby v Európskom
parlamente

UKÁŽTE SVOJ ZÁVÄZOK!

Meno:............................................................... podpis:.........................................................
Volebný obvod.....................................................................................................................
Meno politickej strany.........................................................................................................
Meno Európskej politickej strany, ku ktorej sa vaša strana hlási.........................................

Záväzky všetkých kandidátov vo voľbách do EP 2014 zviditeľníme
viac na team@eapn.eu – www.eapn.eu

UKÁŽTE SVOJ ZÁVÄZOK!

Každý hlas zaváži – motívy kampane
Európskej únii dôveruje v priemere okolo 33 % Európanov a dôvera v národné vlády je ešte
nižšia. V takejto situácii najväčšiu stratu môže utrpieť demokracia sama. Za rastúcej
chudoby, nerovností a xenofóbie, ktorej podkurujú politiky ekonomickej rivality a šetrenia
namiesto politík súdržnosti a prerozdeľovania, je postavenie demokracie veľmi krehké.
Napriek týmto skutočnostiam Európska sieť proti chudobe je presvedčená, že demokraticky
zvolení zástupcovia sú súčasťou riešenia a vyzýva ľudí, aby uplatnili svoj hlas vo voľbách do
Európskeho parlamentu.
Nový parlament by mal stavať na dobrých činov predchádzajúcich európskych parlamentov
ako (u nás ešte len rozbiehajúci sa program) Záruka pre mladých a sociálnejší rozpočet EÚ
na obdobie 2014 – 2020. Vďaka aktivite a tlaku Európskeho parlamentu sa obhájil rozpočet
pre Európsky sociálny fond, vrátane vyčlenenia 20% jeho prostriedkov priamo na znižovanie
chudoby a bol zriadený (či skôr znovu ustanovený) Fond európskej pomoci pre
najodkázanejšie osoby Európska únia môže vytvárať lepšie podmienky pre dosiahnutie cieľa
stratégie Európa 2020, ktorý sa týka zníženia podielu chudobných o jednu pätinu. Budúci
europoslanci musia zabezpečiť, že členské štáty tieto prostriedky použijú účelne a riadne na
znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia.

Chudoba nie je nutná a možno ju odstrániť aj v Európskej únii aj
globálne
Chudoba nie je problém nedostatku zdrojov. Ak sa vyhneme chamtivosti a mrhaniu a
budeme spravodlivejšie a s ohľadom na budúce generácie rozdeľovať to, čo máme, je
odstránenie chudoby možné! Dobrou správou je, že spoločnosti s väčšou rovnosťou
prosperujú lepšie a s pozitívnymi dôsledkami takmer pre každého a štáty so silným a
univerzálnym sociálnym zabezpečením dosahujú aj väčšiu rovnosť a aj predchádzajú
chudobe a odstraňujú ju. Nie je preto prekvapením, že tieto krajiny lepšie vzdorujú súčasnej
kríze a darí sa im lepšie ako krajinám so slabšou sociálnou ochranou. Medzinárodné
inštitúcie musia hrať dôležitú úlohu pri zaisťovaní spolupráce medzi krajinami a podpore
vysokých sociálnych štandardov a hľadaní inovatívnych riešení rozdeľovania a
prerozdeľovania zdrojov, tovarov a služieb v rámci krajiny a medzi krajinami. Táto úloha sa
stáva v globalizovanom svete stále dôležitejšou. Európsky parlament by mohol zohrať
dôležitú úlohu pri zabezpečení, že Európa sa bude rozvíjať týmto smerom.

Tri návrhy pre sociálnejšiu Európu s väčšou účasťou obyvateľov




Sociálny pakt za sociálnu Európu
Účinná Stratégiu EÚ pre boj s chudobou, sociálnym vylúčením a diskrimináciou
Posilnenie demokracie a účasti občianskej spoločnosti

1 Sociálny pakt za sociálnu Európu







Stanovenie ambicióznych sociálnych cieľov pre Európsku úniu a zabezpečenie, aby
ekonomická politika prispievala sociálnym cieľom a aby sociálne práva neboli
objektom náhodností voľného trhu.
Ochrana nezávislosti systémov sociálnej ochrany pred vplyvom demografických
zmien
Ukončiť neúspešnú politiku šetrenia a uplatňovať prístup založený na solidarite
všetkých členských štátov
Urobiť prioritu zo znižovania nerovností a chudoby prostredníctvom zabezpečenia
daňovej spravodlivosti a zrušenia daňových rajov
podporovanie vysokej univerzálnej kvality sociálnej ochrany
chápanej ako
investovanie a ako stabilizovanie ekonomiky podporujúcej inkluzívny rast.
Zaistenie, aby najbližšia revízia Zmlúv o Európskej únii umožňovala prijatie osobitných
smerníc na dosiahnutie väčšej spolupráce pri ochrane a vytváraní vysokých sociálnych
štandardov v Európe.

2 Účinná Stratégiu EÚ pre boj s chudobou, sociálnym vylúčením a
diskrimináciou











založená na prístupe všetkých k právam, tovarom a službám zaisťujúcich prístup
k bývaniu, vzdelávaniu, zdraviu, dostatočnej sociálnej ochrane a minimálnemu
príjmu (dávkam) ako súčasť účinnej spodnej hranice sociálnej ochrany
vyžadujúca ambiciózne ciele znižovania chudoby a komplexné integrované národné
stratégie a programy boja proti chudobe posilnené potrebnými „tematickými“
stratégiami takými ako stratégia znižovania detskej chudoby a/alebo chudoby
starších, bezdomovstva a inklúzie Rómov a prisťahovalcov.
zameriavajúca sa na tvorbu pracovných príležitostí a pozitívnu úlohu sociálnej
ekonomiky
podporujúca prístup k práci všetkých, ktorí môžu pracovať a slušný život tých, ktorí
pracovať nemôžu
pozorná k rodovému rozmeru chudoby a sociálneho vylúčenia a zaisťujúca, že starosť
o nediskrimináciu je stredobodom politík boja proti chudobe
dosahujúca skutočný pokrok v otázke sociálnych štandardov na EÚ úrovni so
Smernicou o systémoch primeraného minimálneho príjmu ako prvým krokom
ktorá pozorne monitoruje uplatňovanie vyčlenenia 20% prostriedkov ESF na
znižovanie chudoby v členských štátoch prostredníctvom skutočného partnerstva
počas programovania a realizácie
založená na jasných EÚ a národných rozpočtoch určených na podporu jej
implementácie a zaručujúcich aj podporu MNO iniciatív a iniciatív zdola.

3 Posilnenie demokracie a účasti občianskej spoločnosti







Európsky parlament ako rovnocenný partner v rozhodovaní na EÚ úrovni, vrátane
sociálnej sféry
zaručenie transparentnosti a zodpovedania sa v procese rozhodovania na EÚ úrovni
a postupov, ktoré by volených predstaviteľov a vysokých úradníkov robili
zodpovednými za rozhodnutia, ktoré urobia, vrátane rešpektovania záväzkov
medzinárodných zmlúv o ľudských právach
participácia a posilnenie musí byť jadrom vytvárania, realizácie a vyhodnocovania
politík, vrátane uznania a konkrétnej podpory pre participáciu občianskej spoločnosti,
vrátane mimovládnych organizácií bojujúcich proti chudobe a ľudí so skúsenosťou
chudoby, a zmysluplného dialógu na EÚ a národnej úrovni.
každoročné vypočutie v Európskom parlamentne s účasťou ľudí žijúcich v chudobe
a vytváranie predpokladov pre budovanie rovnakého procesu na národnej úrovni

Dohodnutá stratégia Európa 2020 zameraná na inkluzívny rast, s jej cieľom znížiť chudobu,
dohodnutými sociálnymi usmerneniami a záväzkom k partnerstvu je základom pre viaceré
návrhy uvádzané vyššie. Vyzývame kandidátov na poslancov EP, aby sa zaviazali k tomu, že
nahradia súčasné úzko-ekonomické spravovanie európskej spolupráce verejných vecí
takouto vyváženou stratégiou a zaistia, že výdavky kohéznych fondov EÚ budú odrážať tieto
priority.

Slovenská sieť proti chudobe bude presadzovať tieto myšlienky v debatách
v rámci volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu

kontakt: Ivan Málek, koordinátor kampane SAPN – EAPN Voľme zástancov sociálnej Európy
e-mail: Office@greenheart.sk
Zuzana Kusá, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe
e-mail: zuza.kusa@savba.sk

Všetky informácie a novinky spojené s EAPN kampaňou nájdete na blogu kampane:
http://electingchampionsin2014.net/
na Facebooku https://www.facebook.com/EuropeanAntiPovertyNetwork
Twitter @EAPNEurope #EP2014

