
 

 

Pariška dekleracija (sprejeto dne, 8.9.2021) 

Mi, liberalci, centristi, demokrati in reformisti smo se zbrali v Parizu, da bi nadaljevali s prenovo 

Evrope. Evropa pooseblja rešitev za mnoge izzive, ki so pred nami. To je Evropa, ki je združena na 

podlagi skupnih temeljnih vrednot svobode in demokracije. Evropa, ki v središče svojega delovanja 

postavlja državljane. Evropa, ki omogoča enake možnosti vsakomur. Evropa, ki spodbuja nove 

pristope in rešitve ter pogumne ideje. Evropa odgovorov in rešitev. Osredotočeni smo na 

posameznika, pro-evropski in reformisti. Zato vabimo vse, ki z nami delijo iste vrednote, načela in 

prioritete, da se povežejo z nami in da s skupnimi močmi na tej podlagi oblikujemo koalicijo v 

Evropskem parlamentu.  

Verjamemo v evropski projekt in v svobodno, pravično, inovativno, varno, suvereno in trajnostno 

Unijo. Čeprav zaveza k skupnemu projektu ostaja, verjamemo, da lahko Evropa deluje bolje. Svet se 

spreminja izjemno hitro in naš evropski način življenja je na preizkušnji. Pandemija je pokazala na 

pomen solidarnosti, odgovornosti in sodelovanja. Za uspeh v 21. stoletju, se mora Evropska unija 

spremeniti, prilagoditi in predvsem postati bolj ambiciozna. To velja tako za evropsko politiko kot 

njene institucije. Odločeni smo postaviti nov mejnik v krepitvi evropske integracije. Skupaj smo 

močnejši. 

Ohranjamo temeljne pravice. Vrednote, naštete v II. členu Pogodbe o Evropski uniji, razumemo kot 

absolutne prioritete. Ker je naša Unija za nas predvsem in najprej območje svobode, želimo ohraniti 

notranje meje odprte, ob hkratnem upravljanju migracijskih tokov. Svoboda omogoča vsakemu 

Evropejcu, da izbere sebi lasten način življenja. To je najdragocenejše vezivo družbe in Evropske 

unije. Noben Evropejec se ne bi smel soočati s kakršno koli obliko diskriminacije, ne glede na starost, 

spol, invalidnost ali hendikep, raso oz. etnično poreklo, vero, prepričanje ali spolno usmerjenost. 

Zavzemamo se za odpravo vseh oblik diskriminacije, sprejemanje raznolikosti in podpiramo 

enakopravnost spolov in pripadnikov skupnosti LGBTIQ. 

Borimo se za vladavino prava. Če želimo kredibilno promovirati te vrednote tako na evropski kot 

mednarodni ravni, moramo to isto početi tudi v državah članicah. Ker pa se v posameznih državah 

članicah onemogoča neodvisno delo sodnikov, ubija novinarje, diskriminira manjšine, zapira in 

onemogoča avtonomnost univerz, umetnike utiša, jih ne moremo in ne smemo jemati kot 

samoumevne. Ogroženo je namreč samo bistvo Evropske unije in tudi njen obstoj. Zavezujemo se, da 

bomo uporabili vse institucionalne, pravne in finančne vzvode, za katere smo se borili, zoper 

iliberalne sile, saj bomo le tako ohranili hrbtenico evropske demokracije. Mehanizmi vladavine prava, 

za katere smo se zavzemali, morajo biti zato nemudoma aktivirani.  

Varujemo zemljo. Vsako leto naša civilizacija porabi več virov, ustvari več onesnaženja, kot ga lahko 

regenerira naš planet in tako ogroža biotsko raznovrstnost. Za sedanje in bodoče generacije moramo 

pričeti reševati to klimatsko, okoljsko in javno-zdravstveno krizo. Zeleni dogovor je prelomna 

priložnost za izboljšanje blaginje, ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in postavitev globalnih 

standardov. Ne glede na to ali govorimo o hrani, mobilnosti, energetiki, stanovanjih, financah ali 

industriji, je naša ambicija da se preoblikujejo vsi gospodarski sektorji, pri čemer nihče ne sme biti 

prepuščen samemu sebi. Prepričani smo, da se mora razvoj naše Unije uskladiti s cilji Pariškega 



dogovora in s tem preoblikovati Evropo v prvi ogljično nevtralni kontinent in pospešiti prehod v 

krožno gospodarstvo. 

Zagovarjamo trajnostno rast. Varovanje okolja in gospodarsko blagostanje vidimo, kot procesa, ki 

gresta z roko v roki. Takšna pot rasti zahteva tako reforme kot tudi vlaganja, a ne le na področju 

podnebja, ampak tudi na področju digitalne, kmetijske in socialne politiki, s čimer bomo opolnomočili 

tako ljudi kot mala in srednja podjetja (MSP), tako v Evropi, kot drugod. Ključna je odpornost a pri 

uresničevanju te tranzicije, moramo zagotoviti, da bo vključevalna, da bo z doseganjem Ciljev 

trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals) zmanjšala družbene neenakosti in oblikovala 

priložnosti za vsako državljanko in državljana. Po vsej Evropi si želimo, da bi uspevalo podjetništvo, da 

bi zaposleni imeli kakovostna delovna mesta, ranljivi imeli možnost dostojnega življenja, mladi in 

otroci pa imeli možnost razviti lastne talente. Načrt okrevanja, ki smo ga zasnovali, temelji na teh 

načelih in že prinaša rezultate.  

Krepimo inovacije in podjetništvo. Nova odkritja izboljšujejo naše vsakodnevno življenje in ustvarjajo 

nova delovna mesta. Želimo, da Evropa z naslednjo generacijo prebojnih tehnologij, postane vodilna 

svetovna sila v okoljski in digitalni preobrazbi.   

Evropsko gospodarstvo moramo narediti konkurenčnejše s spodbujanjem javnih in zasebnih investicij 

ter investicij s socialnimi učinki, z opolnomočenjem žensk, z razvojem podjetništva trgovine, s 

krepitvijo izobraževanih sistemov in strokovnega usposabljanja, z oblikovanjem pogojev na področju 

sociale, konkurence, davkov in okolja tako v odnosih našimi ključnimi konkurenti kot tudi med 

podjetji. Želimo dokončati proces oblikovanja enotnega trga. Verjamemo v neodvisno znanost, 

digitalne inovacije, neodvisnost akademskega raziskavanja in v tehnološko nevtralnost. 

Po uspešnem odzivu Evropske unije na COVID19 s cepljenjem, mora Evropska zdravstvena unija, ki jo 

gradimo, okrepiti sposobnost EU napovedovati in odzivati se na krize ter spodbuditi raziskave in 

inovacije.  

Branimo evropsko suverenost in odprto strateško avtonomijo. Pandemija je pokazala, da je Evropa 

v nekaterih primerih preveč odvisna od drugih držav. Postati bi morala realna sila s sposobnostjo 

delovanja in odločanja o sebi in zase. Podpiramo Evropo, ki ne okleva pri obrambi naših vrednot, 

interesov in načel tako znotraj kot zunaj naših meja, še posebej pa v naši neposredni soseščini, pri 

čemer se zavzema za na pravilih utemeljeno svobodno trgovino, pravično konkurenčnost, 

multilateralizem v mednarodnih odnosih in človekove pravice. Za dosego tega imamo pogum, da 

prilagodimo in okrepimo nabor mehanizmov, ki vključujejo industrijsko politiko, ukrepe za krepitev 

konkurence, energetsko varnost, trgovinsko politiko, zunanjo in obrambno politiko. Stanje v 

Afganistanu nas opominja na pomen razvoja resnične Evropske obrambne unije, na podlagi polnega 

potenciala temeljnih pogodb EU in s sočasnim spoštovanjem ustavno-pravnih norm držav članic. 

Strateške reforme, ki jih s tem dajemo na evropski politični dnevni red, se morajo izvajati povezano in 

soodvisno.  

Poživljamo demokracijo. Naša Unija je bila zgrajena iz pepela druge svetovne vojne s ciljem 

preprečiti in upreti se zdrsu v avtoritarnost in totalitarizem. Medtem ko so bojišča nadomestile 

institucije, je Evropski parlament postal srce Evropske demokracije. Želimo močnejšo demokracijo, 

saj takšna prinaša boljše rezultate, več transparentnosti in je bližje ljudem.  Potrebujemo več 

večinskih odločitev utemeljenih na skupnih interesih, da premaknemo Evropo naprej. V času ko lažne 

novice in teorije zarot destabilizirajo demokratične procese, se bomo neumorno borili za resnico, 

dejstva, najvišje znanstvene standarde in prakse, za politiko temelječo na dejstvih in dokazih, za 

neodvisne ter kvalitetne informacije; svoje napore bomo usmerjali zoper propagando, 

dezinformacijam  in zlonamernim poskusom vplivanja na javnost. Konferenca o Prihodnosti Evrope, ki 



smo zasnovali, mora besede in pričakovanja državljanov preoblikovati v konkretna dejanja in nas 

pripeljati bližje k ideji politične Unije. Pomagati nam bi morala okrepiti našo evropsko identiteto in 

nadnacionalni politični prostor. 

Mi smo Renew Europe. Od evropskih volitev pred dvema letoma je naša novoustanovljena politična 
skupina uspešno izpeljala mnoge ključne vsebinske in strukturne reforme. V naslednjih treh letih 
bomo še naprej predstavljali nove in drzne iniciative, vključno s paktom o enakopravnosti spolov, 
načrtom za mlade, skladom za strateške naložbe in okrepitev možnosti delovanja EU v nujnih 
primerih.  
 
Pozivamo ostale pro-evropske politične skupine, da se nam pridružijo. V EU obstaja resnični 
razkorak med pro- evropsko in proti-evropsko usmerjenimi političnimi silami. Nič v EU se ne more 
spremeniti brez kompromisa na politični in na nacionalni ravni, a ko postane večina nestabilna, so 
tveganja še toliko večja.  
 
Predlagamo, da se oblikuje koalicijski dogovor in se s tem izčisti ter utrdi parlamentarna večina 
političnih skupin, ki delijo naše vrednote. Ta dogovor naj vsebuje: jasno opredeljene prioritete glede 
zgoraj naštetih, ambicioznih ciljev, kot so okoljski, tehnološki in socialni napredek, trdna zavezanost h 
krepitvi in uveljavljanju moči Evropskega parlamenta, novim metodam glede strateških poročil in 
ključnih položajev. 
 
Mi, liberalci, centristi, demokrati in reformisti želimo ukrepati zdaj, da bo Evropa temeljila na 
vrednotah, bo klimatsko nevtralna, močna, osredotočena na državljane in njihove potrebe, tržno in 
inovacijsko naravnana ter parlamentarna. Na eni strani so izzivi, katere so prinesli pandemija, 
klimatske spremembe in digitalna revolucija; ter na drugi strani vzpon nacionalizma, populizma in 
avtoritarnosti, nas silijo, da si moramo drzniti okrepiti evropski projekt, da bo izpolnil dane obljube in 
pričakovanja. 
 
Evropa je naša prihodnost. Njena usoda je v naših rokah. Mi smo jo pripravljeni prenoviti. Kaj pa vi? 
 
 
 


