Alegerile europarlamentare 2014:
Manifest pentru politici europene efective şi
comprehensive în favoarea Familiei,
Tezaurul Europei!
In calitate de candidat la alegerile europene, mă angajez să iau sistematic în considerare nevoile
familiei atunci când voi lua decizii politice care au un impact asupra societăţii, pentru a întări instituţia
familiei pentru binele Europei, în deplină concordanţă cu principiul subsidiarităţii, acum şi în viitor.
Mă angajez să promovez drepturile familiei prin următoarele:
1. Conştientizarea complementarităţii bărbatului şi femeii
Noţiunea de “gender” nu are baze legale in Tratatul Uniunii Europene.
Recunosc complementaritatea între bărbat şi femeie şi refuz ideologia genderului care urmăreşte
eradicarea diferenţelor sexuale în politicile publice.
2. Definirea, respectul şi promovarea instituţia căsătoriei
Parteneriatul civil de acelaşi sex este o formă diferită de uniune faţă de căsătoria dintre un bărbat şi o
femeie.
Îmi asum să respect dreptul statelor membre de a defini conţinutul specific al conceptului de
parteneriat civil şi căsătorie. Conform principiului subsidiarităţii, mă voi opune oricărei interferenţe a
Uniunii Europene în această zonă prin politici comunitare.
3. Respectul demnităţii umane de la începutul vieţii până la sfârşitul ei natural
Promit să respect viaţa în toate fazele ei, inclusiv pe cei nenăscuţi, prin implementarea criteriilor
conţinute în Decizia CEJ C-34/10 şi a iniţiativei cetăţeneşti europene "Unul dintre noi".
4. Tatăl şi mama sunt primii şi principalii educatori ai copiilor lor
Mă voi asigura că Uniunea Europeană va respecta şi promova dreptul părinţilor de a-şi educa proprii
copii în conformitate cu convingerile lor morale şi religioase în toate programele sale de educaţie
pentru copii şi tineri, ţinând cont de tradiţiile culturale ale fiecărei familii care favorizează binele
comun şi demnitatea copilului.

5. Familia, subiect de drepturi
Familia are dreptul să fie protejată şi sprijinită de societate. Mă angajez să lucrez în favoarea
drepturilor şi intereselor familiei, fără ca acest lucru să aducă atingere competenţelor Statelor
Membre.
6. Aplicarea termenului de "integrare a familiei” (family mainstreaming)
Uniunea Europeană trebuie să ţină cont de interesele familiei în toate deciziile sale pentru a introduce
o dimensiune umană în procesul intregării UE. Mă angajez să promovez conceptul de “integrare a
familiei” în toate documentele politice.
7. Promovarea vocilor familiilor
Asociaţiile de familii sunt vocea familiilor care articulează nevoile acestora. Promit să recunosc
contribuţia şi rolul asociaţiilor de familii în crearea şi dezvoltarea programelor care impactează viaţa
familiei.
8. Recunoaşterea valorii muncii informale
Mă angajez la recunoaşterea valorii muncii în casă a mamei şi tatălui în Uniunea Europeană şi zona sa
de competenţă şi de acoperire, datorită valorii sale pentru familie şi societate şi la recunoaşterea
valorii voluntariatului ca o contribuţie la coeziunea socială.
9. Echilibrul dintre viaţa de familie şi viaţa profesională
Voi considera familia ca un punct de pornire pentru elaborarea condiţiilor de lucru care asigură
familiilor oportunitatea de a petrece mai mult timp împreună şi astfel de a menţine dinamicile
populaţiei şi a încuraja coeziunea socială.
Mă angajez la o mai bună exprimare a echilibrului dintre viaţa de familie şi viaţa profesională în
beneficiul familiei, inclusiv pentru ca duminica să fie în mod regulat o zi a săptămânii pentru odihnă.
10. Concediu de maternitate
Promit să particip activ la negocierile Directivei despre concediul de maternitate, pentru a permite
creşterea perioadei minime de concediu maternal.
11. Economia în slujba familiei
Mă angajez să urmăresc ca beneficiul familiilor din condiţiile economice să asigure un standard de
viaţă consistent şi corespunzător cu demnitatea lor şi cu întreaga lor dezvoltare.
12. O muncă demnă este necesară pentru fiecare familie
Fiecare familie ar trebui să trăiască din roadele muncii lor. Promit să lucrez pentru politici de angajare
care să nu considere piaţa muncii doar în termeni financiari, ci să se focuseze pe persoană şi talentele
lor, contribuind astfel la binele comun şi urmărind combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.
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