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Convenant voor democratische participatie en basisdemocratie in de EU
Decaloog voor een verenigd, aansprakelijk, democratisch Europa: een instrument voor vrede in een
geglobaliseerde wereld
1. zorgen voor de "Rechtsstaat": suprematie van de Wet, recht op rechten, non-discriminatie, scheiding der
machten, sancties tegen machtsmisbruik - voltooiing van de ruimte van Vrijheid, Veiligheid en
Rechtvaardigheid, met eerbiediging van de fundamentele Rechten en democratische beginselen;
2. behoud en versterking van de culturele diversiteit, te beginnen met steden en regio's, in het kader van een
meerlagige identiteit, die kenmerkend is voor het Europese model, aangezien het op lokaal niveau is dat
cohesie en integratie slagen of falen;
3. waarborgen van het recht op asiel van en de gastvrijheid aan degenen die oorlog, politieke vervolging,
honger, natuurrampen en landroof ontvluchten, in het kader van een daadwerkelijk buitenlands en omvattend
beleid waarbij alle Lidstaten en lokale gemeenschappen worden betrokken, versterken van het
samenwerkingsbeleid met de landen aan de rand van de Middellandse Zee en Afrika, inclusief een Europees
investeringsplan op basis van publiek-private partnerschappen; beheersen van migratiestromen door middel van
supranationale maatregelen en instrumenten;
4. het recht op externe veiligheid waarborgen, door de geleidelijke integratie van nationale militaire
instrumenten voor vredeshandhaving en vredesopbouw, een gemeenschappelijk buitenlands beleid en de
oprichting van een Europees peace corps; het recht op interne veiligheid waarborgen door de strijd tegen
transnationale georganiseerde misdaad, corruptie en terrorisme te versterken, de basis te leggen voor een
Europees strafrecht, de bevoegdheden van de Europese openbare aanklager te versterken en een
gemeenschappelijke inlichtingendienst op te richten, met volledige eerbiediging van de prerogatieven van het
EP en de nationale parlementen;
5. de EMU van een economische regering voorzien die is gebaseerd op democratische politieke instellingen:
het onderscheid tussen supranationaal monetair beleid, intergouvernementeel economisch beleid en nationaal
sociaal beleid moet worden overwonnen, met inachtneming van het beginsel dat de euro de enige munteenheid
van de gehele Unie is, met de verplichting voor alle Lidstaten om deze munt aan te nemen en de politieke en
financiële instrumenten te creëren die nodig zijn om een gedeelde welvaart te waarborgen;
6. een langetermijnbegroting aan te nemen met een looptijd van vijf jaar 2021-2025, die jaarlijks wordt
aangepast aan de behoeften op korte termijn, op basis van een begrotingscapaciteit die onafhankelijk is van de
nationale begrotingen met werkelijk eigen middelen, versterkt door leningen en hypotheken om innovatieve
langetermijninvesteringen te verstrekken, en voorzien in het bedrag dat nodig is om de burgers te voorzien van
publieke goederen met een Europese dimensie;
7. meer doeltreffende maatregelen nemen om de convergentie tussen de Lidstaten te bevorderen, ongelijkheden
tussen regio's en tussen burgers verminderen met een sterk Europees cohesiebeleid en een Europees welzijn
creëren, met een volledige en bindende tenuitvoerlegging van de beginselen van de Europese pijler van Sociale
rechten aangenomen in Göteborg en de voorwaarden scheppen voor een hernieuwde sociale dialoog, het
kenmerkende element van de economische democratie;
8. de EU, en haar industrieel, technologisch en wetenschappelijk beleid, een model maken voor ecologische
transitie, en het volledig uitvoeren van de door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde doelen voor duurzame
ontwikkeling en de in 2016 ondertekende overeenkomsten van Parijs;
9. een daadwerkelijk Europees federaal burgerschap creëren, als een toegevoegde waarde voor het nationale
burgerschap, voorzien van een autonome kern van individuele en collectieve politieke, burgerlijke, culturele,
economische en sociale rechten, versterkt door de onderschrijving van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Herziene Europees Sociaal Handvest
ondertekend in Turijn, in een eerste belangrijke stap voorwaarts met de invoering van transnationale lijsten
voor de verkiezing van het EP, met inachtneming van de gelijkheid van mannen en vrouwen;
10. Aanvang van een constituerende fase voor een verenigd, aansprakelijk en democratisch Europa, door de
verkiezing in het voorjaar van 2019, ter gelegenheid van de EP-vernieuwing, onder de landen en de volkeren
die dat wensen, van een "congres" met het mandaat het opstellen van de Fundamentele Wet voor een
toekomstige federale gemeenschap, democratisch goedgekeurd door middel van een pan-Europees referendum.
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