DOGOVOR O SODELOVANJU NA VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT
IVO VAJGL, poslanec v Evropskem parlamentu
ZDUS, Zveza društev upokojencev Slovenije in
DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
v nadaljevanju: stranke podpisnice

1. člen
Spodaj podpisani evropski poslanec Ivo Vajgl ter predstavnika ZDUS in DeSUS sklepamo
dogovor sodelovanju na volitvah v Evropski parlament, ki bodo potekale 25. maja 2014.
2. člen
Podpisniki sodelovanje na volitvah za Evropski parlament utemeljujemo z dejstvom, da so za
zaščito pravic starejših ter drugih socialno šibkih skupin potrebna skupna prizadevanja, ki
presegajo zgolj delovanje na nacionalni ravni. Pritisk po zmanjševanju in krčenju pravic
starejših ter drugih socialno šibkih skupin zahteva jasen odgovor tudi na evropski in
mednarodni ravni. Zato se evropski poslanec Ivo Vajgl zavezuje, da bo v sodelovanju z ZDUS
in DeSUS v novem mandatu evropskega poslanca kot osrednjo programsko točko njegovega
delovanja izpostavil evropsko in mednarodno zaščito pravic starejši ter drugih socialno šibkih
skupin.
3. člen
Naša skupna programska izhodišča temeljijo na načelih demokracije, načelih socialne in
pravne države ter zavezi vrednotam, na katerih je utemeljena Evropska unija. Pri tem sta naši
osnovni programski izhodišči zastopanje pravic socialno šibkejših skupin, kot so starejši,
invalidi, delavci ter druge socialno šibke skupine in podpora medgeneracijskemu
sodelovanju.
4. člen
Sodelovanje strank podpisnic bo vključevalo predvsem prizadevanja za:
-

-

uveljavljanje načel Listine EU o temeljnih pravicah in spodbujanju ideje
medgeneracijskega sodelovanja v solidarni in trajnostni družbi,
utrjevanje vrednot socialne države, ki mora zagotavljati ustrezno raven kakovosti
življenja tudi socialno šibkim skupinam, kot so starejši, invalidi, delavci ter druge
socialno šibke skupine,
skupni boj proti stigmatiziranju socialno šibkih skupin in prikazovanju teh skupin
kot strošku družbe, ki zavira njen nadaljnji in hitrejši razvoj,
oblikovanje skupnih stališč pri prizadevanjih za mednarodno zaščito človekovih
pravic socialno šibkih skupin,

-

tesnejše sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki zastopajo pravice socialno
šibkih skupin iz držav strank podpisnic in imajo sedež v državah strank podpisnic,
vključevanje predstavnikov socialno šibkejših skupin v proces odločanja na ravni
EU in mednarodni ravni,
podporo razvijanju dobrih in prijateljskih odnosov med listami, strankami,
evropskimi poslanci s sorodnimi programi glede zaščite pravic starejših ter drugih
socialno šibkih družbenih skupin.
5. člen

Za potrebe sodelovanja stranke podpisnice ustanavljajo instrument koordinacije med
podpisniki. Koordinacijo sestavljajo nosilec liste Iva Vajgla, predsednik ZDUS in predsednik
DeSUS, ki večkrat letno obravnavajo področje zaščit starejših in drugih socialno šibkih skupin
na ravni EU in mednarodni ravni. V predvolilnem času se koordinacija sestaja vsaj enkrat
mesečno. Stroške posamezne koordinacije nosita nosilec liste Ivo Vajgl in neodvisna
evropska lista.
6. člen
Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo zastopale politično voljo n interese članic in
članov strank podpisnic ter socialno šibkih skupin, ki jih predstavljajo.
7. člen
Dogovoru o sodelovanju se lahko pridružijo tudi druge nevladne organizacije, katerih
osnovna programska izhodišča so zastopanje pravic socialno šibkejših skupin in podpora
medgeneracijskemu sodelovanju. K pristopanju novih strank podpisnic morajo dati soglasje
vse predhodne podpisnice tega dogovora.
8. člen
Stranke podpisnice soglašajo z vsebino tega dogovora o sodelovanju, ki stopi v veljavo s
podpisom vseh strank podpisnic.
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