COMUNICAT DE PRESĂ

Al 3-lea candidat pentru președinția Comisiei Europene își
anunță suportul pentru Manifestul pentru Comerț Echitabil
23 April 2014 (Brussels) Un alt candidat important pentru președinția Comisiei Europene
și-a exprimat susținerea pentru Manifestul Fair Trade. În cadrul unei întâlniri cu echipa
FTAO (FairTrade Advocacy Office), Jean-Claude Juncker, candidat din partea Partidului
Popular European, și-a declarat sprijinul pentru Manifestul Votează pentru Comerțul
Echitabil, alăturându-se astfel candidaților Ska Keller și Martin Schulz, care au făcut-o la
începutul acestei luni.

Clic pentru fotografiile la o rezoluție ridicată pentru grup, S. Keller, M. Schulz and J.C. Juncker.

Mișcarea pentru Comerț Echitabil a lansat în 2013 campania Votează pentru Fair Trade (Vote4FT) cu
susținerea financiară a Comisiei Europene, având obiectivul de a crea un dialog între cetățenii europeni,
producătorii Fair Trade și decidenți UE privind politicile pe care Uniunea Europeană ar trebui să le pună în
aplicare pentru a susține Comerțul Echitabil. Manifestul Vote4FT este un document cheie al campaniei și
prezintă cele 5 solicitări principale față de Uniunea Europeană pentru mandatul 2014-2019.
Jean-Claude Juncker, candidat din partea Partidului Popular European, s-a alăturat lui Martin Schulz,
candidatul comun al Partidului Socialiștilor Europeni, și Ska Keller, co-candidata pentru Președinția Comisiei
Europene din partea Partidului European al Verzilor, care și-au exprimat deja la începutul acestei luni
susținerea pentru solicitările formulate de mișcarea pentru Comerț Echitabil sub forma celor 5 puncte.
Manifestul a fost de asemenea semnat de candidați-cheie în alegerile pentru Parlamentul European din diverse
familii politice europene, incluzând Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și Partidul Stângii
Europene. Zece dintre acești candidați, reprezentând diverse partide și țări, au folosit prilejul de a explica de ce
sprijină Comerțul Echitabil în scurte declarații video ce sunt disponibile online.
Sergi Corbalán, Director Executiv al Biroului de Advocacy pentru Comerț Echitabil (Fair Trade Advocacy
Office), a declarat “Salutăm sprijinul declarat de trei candidați cu șanse la președinția Comisiei Europene pentru
manifestul Votează pentru Comerț Echitabil, fapt care reflectă sprijinul ridicat de care se bucură mișcarea
pentru Fair Trade în rândul cetățenilor europeni. Vremurile fundamentalismului de piață au apus. Comisia are
mare nevoie de o nouă conducere care să construiască o strategie europeană pentru Comerț Echitabil.”
Mișcarea pentru Comerț Echitabil (Fair Trade) este compusă din 2,5 milioane de producători și muncitori din 70
de țări, 24 de inițiative de etichetare și certificare, peste 500 de importatori specializați Fair Trade, 4.000 de
magazine dedicate și peste 100.000 de voluntari. În următoarea perioadă, până la alegerile europarlamentare

ce au loc între 20 și 25 mai, mișcarea pentru Comerț Echitabil va aborda candidații pentru Parlamentul
European din mai mult de 20 de țări membre, solicitându-le să subscrie la cele 5 solicitări expuse în manifest și
va face rezultatele publice pe situl web al campaniei.
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Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui
document este responsabilitatea exclusivă a Fair Trade Advocacy Office și nu poate în
niciun caz să fie considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene.

