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Oferiți o Constituție democratică Uniunii Europene 
Zece priorități pentru o Europă unită, democratică și echitabilă 

pentru a promova pacea într-o lume globalizată 
 
Țările care au promovat inițial și apoi au împărtășit procesul european de integrare au ajutat la 
transformarea celei mai mari părți a Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii, 
datorită reconcilierii dintre popoare divizate de secole de conflict, dezvoltării democrației și apărării 
drepturilor fundamentale. Astfel, procesul european de integrare a devenit singura modalitate de a guverna 
interdependențele într-o lume globalizată și de a oferi oportunități altfel inexistente în cadrul dimensiunilor 
naționale limitate. 

 Pentru a consolida și dezvolta rolul pacificator al UE pe plan mondial și, în același timp, a consolida 
dimensiunea sa democratică, alegerile europene din 23-26 mai trebuie să fie ocazia istorică pentru a face 
tranziția la un sistem federal, singurul sistem care ar permite cetățenilor europeni să-și recâștige 
suveranitatea deplină, să-și apere interesele și să contribuie la construirea unei societăți internaționale mai 
echitabile și mai drepte. 
Din aceste motive, solicităm o participare largă la alegeri și prezentăm partidelor europene următoarele 
zece priorități pentru următoarea legislatură europeană: 

 
1. Solicităm partidelor europene - și partidelor naționale din țările din zona euro care au acceptat să 

participe la aceasta - să își asume un angajament clar în programele lor de a elabora Constituția 
unei viitoare comunități federale (Republica Europeană) în Parlamentul nou ales printr-un 
referendum paneuropean. Mergând astfel din nou, pe calea trasată pentru prima dată în 1984 de 
către primul Parlament cu „Proiectul de Tratat de instituire a Uniunii Europene” (Proiectul Spinelli). 

 

2. Subliniem că procesul european de integrare - născut pentru a răspunde la naționalism, la 
ignorarea demnității umane, la rasism, la ororile holocaustului și antisemitismului - se întemeiază 

din aceste motive esențiale pe valorile statului de drept: supremația legii, egalitate și 

nediscriminare, pluralismul informației, separarea puterilor, drepturile fundamentale și principiile 
democratice, respectarea deplină a egalității de șanse. În acest spirit, este necesar să se elimine 
obstacolele care împiedică respectarea acestor valori, să protejeze și să consolideze diversitatea 
culturală în cadrul instituțional al guvernelor pe mai multe niveluri care caracterizează UE. 

 

3. Susținem necesitatea urgentă a unei Politici europene în materie de migrație pentru a garanta 
dreptul la azil, primirea solicitanților de azil și respectarea demnității celor care fug de conflicte, de 
persecuții, de catastrofe de mediu și de alte tipuri de dezastre. Politica europeană privind migrația 
trebuie să fie însoțită de un sprijin european pentru politicile de incluziune; acestea vor obliga 
toate statele membre și vor angaja orașele și regiunile să construiască solidaritatea pornind de la 
comunitățile locale. Cooperarea cu Uniunea Africană și Liga Arabă ar trebui reînnoită și consolidată 
prin promovarea unui adevărat plan european de investiții în colaborare cu agențiile specializate 
ale Națiunilor Unite; prin gestionarea fluxurilor de migrație cu măsuri și instrumente 
supranaționale; prin crearea coridoarelor umanitare pentru solicitanții de azil și a canalelor legale 
de imigrație legală. 

 

4. Este necesar ca UE și politica sa industrială, tehnologică, științifică, agricolă și de coeziune 
teritorială să fie un model de transformare ecologică, făcând-o treptat independentă de energiile 
fosile, implementând pe deplin obiectivele Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și 
Acordurile de la Paris privind lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a pune în aplicare 
Agenda 2030. În același timp, trebuie să abordăm problemele legate de digitalizare și de folosirea 
inteligenței artificiale în cadrul societății 4.0, care ar putea avea efecte devastatoare dacă nu sunt 
tratate în mod conștient, în special în ceea ce privește noile modele de producție și noile norme 
fiscale. 

 

5. Solicităm asigurarea securității externe printr-o veritabilă Politică externă unică europeană, care 
trebuie să includă o strategie de apărare, un control european efectiv asupra vânzărilor de arme de 
către statele membre și acțiuni concertate pentru o reducere reciprocă și echilibrată a forțelor 
militare și armamentului din lume; politica externă unică se bazează pe o voce unică a UE în cadrul 
forumurilor internaționale și pe votul majoritar în cadrul Consiliului. 
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6. Sunt necesare politici și măsuri europene pentru a asigura securitatea internă a cetățenilor pentru 
a crea o dimensiune europeană în lupta împotriva criminalității transnaționale organizate, a 
corupției și a terorismului, punând bazele unei legi penale europene, consolidând competențele 
Parchetului European și creând o agenție comună de informații, cu respectarea deplină a 
prerogativelor Parlamentului European și ale parlamentelor naționale. 

 

7. Este nevoie urgentă de a adopta politici și măsuri europene pentru depășirea instrumentelor 
economice și financiare introduse în UE de la începutul crizei, eradicarea sărăciei, reducerea 
inegalităților dintre generații și regiuni - acordând o atenție deosebită zonelor interne 
dezavantajate al căror progres trebuie promovat, crearea unei bunăstări europene printr-un plan 
european și o piață unică europeană a forței de muncă în contextul unui pact social, făcând 
ocuparea forței de muncă principalul obiectiv al Uniunii Europene. Este necesară aplicarea 
integrală și obligatorie a principiilor „pilonului social” adoptat în Gothenburg prin instrumente de 
reglementare și politice și crearea condițiilor pentru un dialog social reînnoit ca element definitoriu 
al democrației economice și ca instrument pentru definirea cadrelor comune de participare a 
lucrătorilor în managementul companiilor. 
 

8. Este esențial ca UEM să aibă un guvern politic și economic real și un buget adecvat bazat pe 
capacitatea fiscală autonomă prin forme de impozitare europeană care să afecteze în principal 
consumul de CO2 și cel dăunător din punct de vedere social, pentru a depăși diferența dintre 
politica monetară supranațională și politicile economice și sociale în mare parte naționale, să 
respecte principiul conform căruia euro este moneda întregii UE și să creeze instrumentele politice 
și financiare pentru a asigura prosperitatea comună. În acest context, ar trebui să se consolideze 
protecția pieței unice și a consumatorilor europeni, să se reînnoiască și să se dezvolte o politică 
europeană pentru întreprinzătorii mici și mijlocii, care să faciliteze accesul tinerilor și femeilor, 
asigurând independența autorității antitrust europene și a autorităților naționale antitrust . De 
asemenea, este necesar să se adapteze punerea în aplicare a normelor de concurență și a 
ajutoarelor de stat, care trebuie să fie europene, la noile realități ale economiei globale. În acest 
context, o reformă a acestei politici pare necesară pentru a încuraja formarea campionilor 
industriali europeni atunci când este cazul și în sectoare strategice. 

 

9. Solicităm adoptarea unui buget anual al UE cu o proiecție de cinci ani, bazată pe cheltuieli și 
colectări de taxe autonome, fără a crește povara fiscală a cetățenilor europeni. Noi politici și 
instrumente de datorie europene sunt necesare pentru a finanța furnizarea de bunuri publice 
europene, investiții pe termen lung, corporale și necorporale, cercetare și inovare în domeniul 
cercetării europene, transformarea ecologică a economiei și dezvoltarea durabilă. În cadrul Uniunii 
Europene fiscale și pentru a finanța bugetul european, impozitarea profiturilor monopolurilor 
digitale și a tranzacțiilor financiare, precum și a formelor europene în privința taxelor de vârf 
trebuie să fie puse în aplicare, combătând, în același timp, evaziunea fiscală, evitarea taxelor și 
fenomenul paradisurilor fiscale. 

 

10. Solicităm o adevărată cetățenie federală, ca parte a unei democrații parlamentare europene 
reprezentative și participative, cu un nucleu comun al drepturilor individuale și colective, întărite 
prin aderarea la Convenția europeană pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și la 
Carta socială revizuită de la Torino. Solicităm ca studiul educației civice europene să fie obligatoriu 
în școlile de toate nivelurile, acordându-se o atenție deosebită Cartei drepturilor fundamentale, 
Tratatelor și viitoarei Constituții europene, dezvoltând astfel un model de școală primară și 
secundară care prețuiește identitățile comune ale civilizației europene, împreună cu studiile 
lingvistice. Solicităm introducerea studiului elementelor esențiale ale dreptului european în toate 
facultățile și un drept efectiv la informare europeană prin intermediul programelor de radio și 
televiziune pentru un studiu aprofundat și dezbateri asupra politicilor și activităților instituțiilor 
europene. 
 

 

SEMNAȚI CELE ZECE PRIORITĂȚI! 

http://movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=689:il-movimento-europeo-italia-propone-ai-candidati-un-patto-per-la-democrazia-partecipativa-e-di-prossimita-nell-ue&catid=82:le-nostre-notizie&Itemid=543

