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_____
Σύμφωνο για μια συμμετοχική και εκ θεμελίων δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δεκάλογος για μία ενωμένη, αξιόπιστη, δημοκρατική Ευρώπη: ένα όργανο ειρήνης σε μια
παγκοσμιοποιημένη ανθρωπότητα
1.

να εξασφαλισθεί το ‘Κράτος Δικαίου’: υπεροχή του νόμου, δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα, μη διάκριση,
διάκριση εξουσιών, κυρώσεις εναντίον της κατάχρησης εξουσίας, για να ολοκληρωθεί ο χώρος Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, με σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών

2.

να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία, ξεκινώντας από τις πόλεις και τις περιοχές, εντός του
πλαισίου μιας πολυεπίπεδης ταυτότητας που χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό μοντέλο, καθώς είναι στο τοπικό
επίπεδο όπου η συνοχή και η ολοκλήρωση πρέπει να δημιουργηθούν ή ν’αποτύχουν

3.

να παραχωρηθεί το δικαίωμα ασύλου και να υποδεχθούμε εκείνους που τράπηκαν σε φυγή εξαιτίας του πολέμου,
των πολιτικών διώξεων, της πείνας, των φυσικών καταστροφών και της αποστέρησης της γης, στο πλαίσιο μιας
πραγματικής εξωτερικής και ‘περιεκτικής’ πολιτικής που δεσμεύει όλα τα Κράτη-Μέλη και τις τοπικές κοινότητες,
ανανεώνει και ενισχύει την πολιτική συνεργασίας με τη Μεσόγειο και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένου του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Επενδύσεων, που βασίζεται σε συνεργασίες ιδιωτικού/δημοσίου και διαχειρίζεται τις
μεταναστευτικές ροές διαμέσου υπερεθνικών μέσων και εργαλείων

4.

να εγγυηθούμε το δικαίωμα της εξωτερικής ασφάλειας, διαμέσου της προοδευτικής ολοκλήρωσης των εθνικών
στρατιωτικών οργάνων, ως ένα όργανο για την ειρήνη διαμέσου μίας κοινής εξωτερικής πολιτικής και τη σύσταση
ενός Ευρωπαϊκού ειρηνευτικού σώματος; να εγγυηθούμε το δικαίωμα της εσωτερικής ασφάλειας με την ενίσχυση
του αγώνα εναντίον του πολυεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας, θέτοντας
τα θεμέλια για ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Γενικού Εισαγγελέα
και δημιουργώντας μία κοινή Υπηρεσία Ασφαλείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων

5.

να εξοπλισθεί η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση με μια οικονομική κυβέρνηση βασισμένη σε δημοκρατικούς
πολιτικούς θεσμούς: ξεπερνώντας τον διαχωρισμό μεταξύ υπερεθνικών νομισματικών πολιτικών,
διακυβερνητικών οικονομικών πολιτικών και εθνικών κοινωνικών πολιτικών, με σεβασμό της αρχής ότι το Ευρώ
είναι το μοναδικό νόμισμα ολόκληρης της Ένωσης, με την υποχρέωση για όλα τα Κράτη-Μέλη να το υιοθετήσουν
και να δημιουργήσουν τα πολιτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούνται για να διασφαλιθεί η ευημερία
για όλους

6.

να υιοθετηθεί ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για πέντε χρόνια 2021-2025, με τη δυνατότητα ετήσια
αναπροσαρμογής σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες αναγκαιότητες, βασισμένος σε μία δημοσιονομική ικανότητα
ανεξάρτητη από τους εθνικούς προϋπολογισμούς με αληθινούς ίδιους πόρους, ενισχυμένη από δυνατότητες
μακροπρόθεσμου δανεισμού και στεγαστικής πίστης, καινοτόμες επενδύσεις και εξοπλισμένου με το απαραίτητο
ποσόν ώστε να προσφέρονται στους πολίτες δημόσια αγαθά ευρωπαϊκών διαστάσεων

7.

να υιοθετηθούν πιο αποδοτικά μέτρα για να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών, να ελαττωθούν οι
ανισότητες μεταξύ περιοχών και μεταξύ πολιτών με μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και να δημιουργηθεί
ένα ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας, με μία ολοκληρωμένη και νομικώς δεσμευτική εφαρμογή των αρχών του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκαν στο Γκέτεμποργκ και δημιούργησαν τους
όρους για έναν ανανεωμένο κοινωνικό διάλογο, που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της οικονομικής
δημοκρατίας

8.

να γίνει η ΕΕ και οι βιομηχανικές, τεχνολογικές και επιστημονικές πολιτικές της, ένα μοντέλο για οικολογική
μετάβαση, εφαρμόζοντας πλήρως τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν απο τα Ηνωμένα Έθνη
το 2015 και τη Συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε το 2016

9.

να δημιουργηθεί μία Ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή ιθαγένεια, ως προστιθέμενη αξία προς την εθνική ιθαγένεια, που
θα είναι εξοπλισμένη με έναν αυτόνομο πυρήνα ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, πολιτικών, αστικών,
πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών, ενισχυμένων από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο,
ως ένα σημαντικό βήμα μπροστά με την εισαγωγή διεθνικών λιστών υποψηφίων για την εκλογή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με σεβασμό στην ισότητα των φύλων

10. να ξεκινήσει μία συνταγματική φάση για μία ενωμένη, αξιόπιστη και δημοκρατική Ευρώπη, διαμέσου των
εκλογών την άνοιξη του 2019, με αφορμή την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των κρατών και
των λαών που θα το επιθυμούν, ενός ‘Κογκρέσου’ με την εντολή να επεξεργασθεί έναν Θεμελιώδη Νόμο για μία
μελλοντική ομοσπονδιακή Κοινότητα, ο οποίος θα υιοθετηθεί δημοκρατικά με ένα πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα.
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