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Odbor za peticije

PETI_OJ(2013)226_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
PREDSTAVITEV

VPLIV KRIZE NA EVROPSKE DRŽAVLJANE
IN KREPITEV DEMOKRATIČNEGA VKLJUČEVANJA

V UPRAVLJANJE V UNIJI 
(Peticija 133/2012 in druge)

v torek, 24. septembra 2013, od 9.30 do 12.30

v Bruslju

Sejna soba: JAN 4Q1

Državljani in prebivalci Evropske unije so na Evropski parlament naslovili peticijo, v kateri so izrazili 
svojo jezo in strahove ob soočanju z vplivi gospodarske krize na vsakodnevno življenje. Tovrstne 
peticije kažejo, kakšen osebni vpliv imajo varčevalni ukrepi na pravice ljudi. Nekatere so poleg tega 
usmerjene v prihodnost in težijo k večji vključenosti civilne družbe v času, ko se bližajo volitve v 
Evropski parlament in morebitno sprejetje nove Konvencijo o prihodnjem upravljanju Evrope po 
volitvah.
Na podlagi navedenega in poglobljene razprave v Odboru za peticije, v katero so bili vključeni zlasti 
predstavniki Evropskega gibanja, Zveze evropskih federalistov in Mladih evropskih federalistov, je 
bila sprejeta odločitev za organizacijo večje predstavitve, pri kateri bi sodelovali tako civilna 
združenja in predlagatelji peticij iz vse Evrope kot tudi ugledni izvedenci in komentatorji.

Legitimnost in odgovornost sta v samem bistvu demokracije. Vendar je gospodarska kriza razkrila 
opazno pomanjkanje učinkovitega in primernega upravljanja na evropski ravni. Vlade so pogosto 
nemočne, ko se soočijo s silo svetovnih finančnih trgov. Pokazala je tudi, da je treba v današnjem 
svetu kljub mnogim poskusom reševanja tega vprašanja na ravni EU in na drugih ravneh, vključno s 
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skupinama G8 in G20, na evropski ravni sprejeti ustreznejše ukrepe za spodbujanje in varstvo pravic 
državljanov, ki postajajo vedno bolj ranljive.
Za spopadanje z izzivi prihodnosti Evropa potrebuje verodostojno, vidno in pregledno gospodarsko 
upravljanje.

1. Uvod in pozdravni govor 
Erminia Mazzoni, predsednica Odbora za peticije    

2. ZAKAJ? 
Gospodarska kriza in varčevalni ukrepi so v Evropi povzročili uničujočo 
socialno krizo in lahko ogrozijo socialne pravice državljanov (člen 3(3) 
Pogodbe o Evropski uniji). Evropa mora na prvo mesto postaviti državljane 
in si prizadevati za njihovo blaginjo. 

Govorniki:   Adriana Cerretelli – Sole 24 Ore, Enrique Serbeto – ABC

Predlagatelji peticij:
Peticija 1698/2012, ki jo je vložil T. P. (grški državljan), o domnevni kršitvi člena 28 Listine EU o 
temeljnih pravicah

Peticija 1255/2012, ki jo je vložila Antoni Barbarà Molina (španska državljanka) v imenu 
Dempeus per la Salut Pública, o zmanjševanju javnofinančnih izdatkov v zdravstvenem sistemu v 
Kataloniji in Španiji

Peticija 0949/2012, ki jo je vložil Sara Campuzano Casas (španski državljan) skupaj s šestimi 
podpisi, o zlorabah pri prodaji finančnih instrumentov strankam hranilnic

3. KAJ? 
Evropska gospodarska vlada in skupna gospodarska politika ter fiskalna 
solidarnost in proračunsko usklajevanje?

Govorniki:  prof. Elena Carletti – Università Bocconi – EUI Firence, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant – predsednica Mladih evropskih federalistov

Predlagatelji peticij:
Peticija 1125/2011, ki jo je vložil Teodoros Pitikaris (grški državljan), o tem, da naj bi Evropska 
komisija in Evropska centralna banka v okviru trojke kršili zakonodajo EU

Peticija 0591/2012, ki jo je vložil Janez Vuk (slovenski državljan), v zvezi s finančno krizo
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4. KAKO?
Graditi na sedanjih dosežkih, jih utrjevati in doseči nov kakovostni preskok z 
nadaljnjimi spremembami Pogodbe na podlagi konvencije, ki jih lahko sproži 
pobuda EP iz člena 48(2) Pogodbe o Evropski uniji, ter kar najbolje 
sodelovati s civilno družbo 

Govorniki: Poslanec EP Jo Leinen, Poslanec EP Andrew Duff, 
Poslanec EP Gerald Häfner, 
predlagatelji peticij


