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Pact pentru democrație participativă și de proximitate în Uniunea Europeană
Decalog pentru o Europă unită, solidară, democratică: un instrument pentru pace într-o lume globalizată
1.

Asigura „statul de drept”: supremația legii, dreptul de a avea drepturi, nondiscriminare, separarea puterilor,
sancțiuni împotriva abuzului de putere – pentru a finaliza Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție cu
respectarea Drepturilor fundamentele și principiilor democratice;

2.

Păstra și spori diversitatea culturală, începând din orașe și regiuni, în cadrul unei identități pe mai multe
niveluri, care caracterizează modelul european, întrucât coeziune și integrarea reușesc sau eșuează la nivel
local;

3.

Garanta dreptul de azil și la ospitalitate celor care fug de război, persecuție politică, foamete, dezastre
naturale și acapararea terenurilor, în cadrul unei politici externe veritabile și incluzive care angajează toate
statele membre și comunitățile locale, reînnoi și spori politica de cooperare cu țările din zona Mediteranei și
din Africa, incluzând un Plan european de investiții, bazat pe parteneriate public-privat; guverna fluxurile
migratorii prin măsuri și instrumente supranaționale;

4.

Garanta dreptul la securitate externă, prin integrarea progresivă a instrumentelor militare naționale pentru
menținerea și consolidarea păcii, o politică externă comună și stabilirea corpurilor pentru pace europene;
garantarea dreptului la securitate internă prin întărirea luptei împotriva crimei organizate transnaționale,
corupției și terorismului, stabilind fundația pentru un drept penal european, întărind puterile Procurorului
european și creând o Agenție de intelligence comună, cu respectarea deplină a prerogativelor Parlamentului
European și parlamentelor naționale;

5.

Dota Uniunea economică și monetară cu o guvernare economică bazată pe instituții politice democratice:
depășirea distincției dintre politică monetară supranațională, politici economice interguvernamentale și
politici sociale naționale, respectând principiul că Euro este moneda unică a întregii Uniuni, cu obligația
pentru toate statele membre de a o adopta și creând instrumentele politice și fiscale necesare pentru a
asigura o prosperitate împărtășită;

6.

Adopta un buget multianual cu termene de cinci ani 2021-2025, care va fi adaptat anual în conformitate cu
necesitățile pe termen scurt, bazat pe o capacitate fiscală independentă de bugetele naționale cu resurse
proprii veritabile, întărit de împrumuturi și ipoteci pentru a acorda investiții inovative pe termen lung, și dotat
cu suma necesară pentru a acorda cetățenilor bunuri publice la o dimensiune europeană;

7.

Adopta măsuri mai efective pentru a promova convergența între statele membre, reduce inegalitățile dintre
regiuni și dintre cetățeni cu o Politică de coeziune europeană puternică și pentru a crea o bunăstare
europeană, cu o implementare deplină și obligatorie a principiilor Pilonului european a drepturilor sociale
adoptat la Goteborg, creând condițiile pentru un dialog social reînnoit, elementul caracteristic al democrației
economice;

8.

Face din UE și din politicile sale industriale, tehnologice și științifice un model pentru tranziția ecologică,
implementând pe deplin Obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de Națiunile Unite în anul 2015 și
Acordul de la Paris semnat în anul 2016;

9.

Crea o cetățenie federală europeană veritabilă, ca o valoare adăugată cetățeniei naționale, dotată cu un
nucleu autonom de drepturi individuale și colective politice, civice, culturale, economice și sociale, întărită
prin aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta socială
europeană revizuită semnată la Torino, aceasta ar constitui un prim pas înainte semnificativ însoțind
introducerea listelor transnaționale pentru alegerea Parlamentului European, acordând respectul cuvenit
egalității de gen;

10. Începe o fază constituentă pentru o Europă unită, de încredere și democratică, prin alegerea în primăvara lui
2019, cu ocazia reînnoirii Parlamentului European, dintre statele și popoarele care vor dori acest lucru, a unui
„Congres” cu mandatul de a redacta Legea fundamentală pentru o viitoare Comunitate federală, aprobată
democratic prin intermediul unui referendum pan-european.
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