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EU'S borgere og indbyggere har ikke været langsomme til at indgive andragender til Europa-
Parlamentet og udtrykke deres vrede og frygt, efterhånden som de mærker virkningerne af den 
økonomiske krise på deres dagligdag. Ud over de oplysninger, som disse andragender har givet 
omkring de personlige konsekvenser af stramningerne i forhold til deres rettigheder, har nogle 
andragender været mere fremsynede og søgt en større inddragelse af civilsamfundet, som vi nærmer 
os valget til Europa-Parlamentet, og efter dette valg lanceringen af en mulig ny konvention om den 
fremtidige forvaltning af Europa.

Det er på denne baggrund, og efter en omfattende drøftelse i Udvalget for Andragender, navnlig med 
deltagelse af repræsentanter for Europabevægelsen, Unionen af Europæiske føderalister og Unge 
Europæiske Føderalister, at det blev besluttet at afholde en meget bredere høring, hvor civile 
foreninger og andragere fra hele Europa vil blive opfordret til at deltage sammen med en række 
fremtrædende sagkyndige og kommentatorer.
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Legitimitet og ansvarlighed er grundlæggende for demokratiet. Alligevel har den økonomiske krise 
afsløret en udpræget mangel på effektiv og hensigtsmæssig forvaltning på europæisk plan. 
Regeringerne synes ofte magtesløse, når de konfronteres med de globale finansielle markedskræfter. 
Det har også vist sig, at der i verden, som den ser ud i dag, på trods af mange forsøg på at tackle dette 
spørgsmål på EU-plan og andre niveauer, herunder G8 og G20, skal træffes mere relevante 
foranstaltninger på europæisk plan for at fremme og forsvare borgernes rettigheder, som er blevet 
mere sårbare.
For at imødegå fremtidens udfordringer har Europa brug for troværdig, synlig og ansvarlig 
økonomisk styring.

1. Indledning og velkomsttale: 
Erminia Mazzoni, formand for Udvalget for Andragender    

2. HVORFOR?
Den økonomiske krise og den restriktive økonomiske politik har medført en 
social krise i Europa og risikerer at underminere borgernes sociale 
rettigheder (artikel 3, stk. 3, TEU). Europa er nødt til at sætte borgerne først 
og arbejde for deres trivsel. 

Paneldeltagere:   Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Andragere:
Andragende nr. 1698/2012 af T.P., græsk statsborger, om en påstået overtrædelse af artikel 28 i 
EU-chartret om grundlæggende rettigheder

Andragende nr. 1255/2012 af Antoni Barbarà Molina, spansk statsborger, for Dempeus per la 
Salut Pública og to medunderskrivere om nedskæringerne i de offentlige sundhedsudgifter i 
Catalonien og Spanien

Andragende 0949/2012 af Sara Campuzano Casas, spansk statsborger, og 6 medunderskrivere, om 
vildledning i forbindelse med salg af finansielle instrumenter til kunder i en sparekasse

3. HVAD? 
En europæisk økonomisk forvaltning og en fælles økonomisk politik samt 
finanspolitisk solidaritet og budgetmæssig koordinering?

Paneldeltagere:  Prof. Elena Carletti  Università Bocconi- EUI Florence,  
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant Formand for Unge Føderalister

Andragere:
Andragende nr. 1125/2011 af Theodoros Pitikaris, græsk statsborger, om Europa-Kommissionens 
og Den Europæiske Centralbanks påståede misligholdelse af EU-lovgivningen inden for rammerne 
af Trojkaen
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Andragende nr. 0591/2012 af Janez Vuk, slovensk statsborger, om finanskrisen

4. HVORDAN?
Med udgangspunkt i nuværende resultater, ved at konsolidere dem og tage et 
nyt kvalitativt skridt ved hjælp af yderligere traktatændringer gennem en 
konvention, der er udløst af en EP-initiativ under art. 48, stk. 2, TEU, og 
bedst mulig kontakt med civilsamfundet 

Paneldeltagere:  MEP Jo Leinen, MEP Andrew Duff, 
MEP Gerald Häfner, 
andragere


