Eleições europeias 2014:
Manifesto por uma política europeia global e eficaz
em favor da família, Tesouro da Europa !
Candidato às eleições europeias, eu comprometo-me a ter em conta sistematicamente as necessidades
da família aquando da tomada de decisões políticas com impacto sobre a sociedade, para reforçar a
instituição familiar para o bem da Europa, respeitando escrupulosamente o princípio da
subsidiaridade, hoje e no futuro.
Eu prometo empenhar-me na promoção dos direitos da família, nomeadamente através das acções
seguintes:
1. Reconhecer a complementaridade da mulher e do homem
A noção de « género » não tem base legal no Tratado.
Eu reconheço a alteridade entre o homem e a mulher, e recuso a ideologia de género que pretende
apagar a diferença sexual nas políticas públicas.
2. Definir, respeitar e promover a instituição do casamento
A parceria estabelecida entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de união diferente do casamento
entre um homem e uma mulher.
Eu comprometo-me a respeitar o direito dos Estados membros a definir o conteúdo específico da
noção de parceria estabelecida e de casamento. Em virtude do princípio de subsidiaridade, eu oporme-ei a toda e qualquer forma de ingerência da União europeia neste domínio através das políticas
comunitárias.
3. Respeitar a dignidade humana do inicio até ao fim natural da vida
Eu comprometo-me a respeitar a vida em todas as suas etapas, incluindo a da criança por nascer,
nomeadamente pela aplicação dos critérios definidos no acordão C-34/10 e da Iniciativa Cidadã
Europeia « Um de nós ».
4. Pai e mãe, primeiros e principais educadores dos seus filhos
Eu comprometo-me a trabalhar para que a União, no conjunto dos seus programas destinados à
juventude e à educação, respeite e promova o direito dos pais a educar os seus filhos no respeito das
suas convicções morais e religiosas, tendo em consideração as tradições culturais da família que
favorecem o bem e a dignidade da criança.

5. A família, um sujeito de direitos
A família tem direito à proteção e ao apoio da sociedade. Eu comprometo-me a trabalhar em favor dos
direitos e dos intersesses da família, sem interferir com as competências dos Estados-membros.
6. Aplicar o family mainstreaming
Para dar uma dimensão humana ao processo de intregração comunitária, a União europeia deve ter
em conta os interesses da família em todas as suas decisões. Eu comprometo-me a promover o
conceito de « family mainstreaming » em todas as políticas sectoriais.
7. Promover a voz das familias
As associações familiares são as vozes das famílias. Eu comprometo-me a reconhecer a contribuição e
o papel das associações familiares na elaboração e no desenvolvimento dos programas que têm
repercussões na vida familiar.
8. Reconhecer o valor do trabalho informal
Eu comprometo-me a fazer reconhecer, pela União europeia no âmbito das suas competências, o valor
do trabalho invisível da mãe e do pai dada a sua importância para a família e para a sociedade, e o
valor do voluntariado que contribui para a coesão social.
9. Equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional
Considerar a vida familiar como base de elaboração das condições de trabalho pode dar às familias
condições de vida que permitam ter tempo em família, mas pode também apoiar a dinâmica
demográfica e contribuir para a coesão social.
Eu comprometo-me em favor duma melhor articulação do equilíbrio entre a vida familiar e a vida
profissional, em favor da família, inclusivamente em favor do domingo enquanto dia semanal de
descanso comum.
10. Licença de parto
Eu comprometo-me a participar activamente no desbloqueamento das negociações acerca da
directiva sobre a licença de parto, a fim de permitir um aumento da duração minima da licença.
11. A economia ao serviço da família
Eu comprometo-me a fazer com que as famílias beneficiem de condições economicas que lhes
permitam um nivel de vida conforme à sua dignidade e ao seu pleno desenvolvimento.
12. O trabalho digno e necessário para cada família
Cada família deve poder viver do fruto do seu trabalho. Eu comprometo-me a trabalhar por uma
política de emprego que não considere o mercado de trabalho unicamente à luz da economia e da
finança, mas antes de mais como uma participação activa no bem comum e um instrumento de
prevenção da pobreza e da exclusão social, centrada na pessoa e nos seus talentos.
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