Δήλωση του PES για την Ημέρα της Ευρώπης 2020
Εγκρίθηκε από την προεδρία του PES στις 5 Μαΐου 2020
Σήμερα, 9 Μαΐου 2020, γιορτάζουμε την εβδομηκοστή επέτειο της Διακήρυξης Schuman και την
εβδομηκοστή πέμπτη επέτειο από την ήττα του ναζιστικού καθεστώτος που σηματοδότησε τη λήξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου — δύο σημαντικά ορόσημα για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
κοινότητά μας αναπτύχθηκε με την πάροδο των δεκαετιών και παράλληλα η Ευρώπη βίωσε τη μακρότερη
περίοδο ειρήνης στην ιστορία της. Η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία για να ανατρέξουμε στο
παρελθόν και να θυμηθούμε τις προσπάθειες που καταβάλαμε για να συγκεράσουμε τις διαφορές μας, καθώς
και η ημέρα αυτή προσφέρεται για να εξετάσουμε τόσο την πορεία μας προς ένα πιο δίκαιο, ισότιμο και
βιώσιμο μέλλον όσο και τα επόμενα βήματά μας για την προώθηση της ενότητας, της διεύρυνσης, της ένταξης
και της συνεργασίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτοί είναι οι στόχοι για τους οποίους αγωνίστηκε το
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.
Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι καλούμαστε να δώσουμε τη
μάχη της ζωής μας. Πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή όσον αφορά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η πανδημία του
COVID-19 κλυδωνίζει τις κοινωνίες μας και εάν δεν παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, μπορεί
να απειλήσει το κοινωνικό, οικονομικό και δημοκρατικό μέλλον της Ένωσής μας. Η ανάγκη για αλληλεγγύη,
συντονισμό και κοινή δράση δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες οι πολίτες της
Ευρώπης αισθάνθηκαν αναμφίβολα την αναγκαιότητα μιας ισχυρής ΕΕ, ενώ συνειδητοποίησαν επίσης ότι η
έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μπορεί να επισύρει επιζήμιες συνέπειες. Πιστεύουν σε μια Ένωση η οποία
προστατεύει τους πολίτες και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα είναι αδιαμφισβήτητα
κεφαλαιώδους σημασίας κατά τους προσεχείς μήνες για την παροχή στήριξης σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη υπό
την παρούσα δύσκολη συγκυρία. Η κρίση αυτή κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η ΕΕ, με τις κοινές της
ελευθερίες και αξίες και τον κοινό της πολιτισμό, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.
Ως σοσιαλιστές και δημοκράτες, είμαστε σήμερα περισσότερο πεπεισμένοι από ποτέ άλλοτε ότι οι αξίες στις
οποίες βασίζεται η πολιτική μας οικογένεια πρέπει να αποτελέσουν τα υλικά για την οικοδόμηση του κοινού
μας μέλλοντος, το οποίο θα εδραιωθεί χάρη σε μια ισχυρή και προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση: κοινωνικές
πολιτικές για τη στήριξη των ατόμων, των οικογενειών, των εργαζομένων και των πλέον περιθωριοποιημένων
ομάδων, στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, φορολογική δικαιοσύνη και
συνοχή μεταξύ των περιφερειών και των χωρών. Δυστυχώς, οι πολυετείς πολιτικές λιτότητας έχουν
αποδυναμώσει τα συστήματα υγείας μας και το επίπεδο κοινωνικής προστασίας μας. Όξυναν τις οικονομικές
και κοινωνικές ανισότητες και έπληξαν τις πολιτικές για το κλίμα. Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του
παρελθόντος ώστε να μην επαναληφθούν. Η διασφάλιση ανθεκτικών κρατών πρόνοιας και συστημάτων
κοινωνικής προστασίας είναι επί του παρόντος καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας
και τη στήριξη των κοινωνιών μας. Το PES θα συνεχίσει να αντιπαρατάσσεται σε όσους επιζητούν να
υπονομεύσουν το κράτος πρόνοιας, και θα το πράξει ειδικότερα με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η τρέχουσα κρίση μπορεί να αποτελέσει μια
ευκαιρία για την ανανέωση του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου μας με τον προσανατολισμό των
βασικών αξιών μας προς μια βιώσιμη, δίκαιη και πράσινη Ευρώπη.
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Σήμερα είμαστε περισσότερο πεπεισμένοι από ποτέ άλλοτε ότι οι ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων για την ισότητα των φύλων και των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων, και της πλήρους ισότητας, καθώς και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι οικουμενικού χαρακτήρα και πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστές. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών καταδείχθηκε επίσης ότι πρέπει να παραμένουμε πάντα σε
εγρήγορση και ετοιμότητα για την προάσπιση αυτών των αξιών έναντι των εθνικιστών και των λαϊκιστών, οι
οποίοι εκμεταλλεύτηκαν με αναίσχυντο τρόπο την τρέχουσα κρίση για να προωθήσουν την απολυταρχική,
σεξιστική και ομοφοβική ατζέντα τους.
Οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες, οι υπουργοί, οι Επίτροποι, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι και τα
μέλη του PES σε όλα τα επίπεδα έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για την αναχαίτιση της κρίσης και την
προώθηση μιας ευρωπαϊκής ανάκαμψης, βάσει των αρχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της
ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, με τη στήριξη ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, μιας
μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με πραγματική δημοσιονομική ικανότητα, ενός
ισχυρού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) και νέων ιδίων πόρων, οι οποίοι θα είναι ανάλογοι προς
τις βαθιές ζημίες που έχουν υποστεί οι κοινωνίες μας. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μας για
να υπερβούμε την παρούσα κρίση, και τούτο προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.
Το PES βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων εργασίας —όπως τα
έγγραφα με τίτλο «PES Plan to Contain the COVID-19 Shock and Recover» (Σχέδιο του PES για τον
περιορισμό των κλυδωνισμών και την ανάκαμψη από τον COVID-19), «The European Green Deal as a
central pillar of the COVID-19 Recovery» (Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως κεντρικός πυλώνας της
ανάκαμψης από τον COVID-19) και «Affordable and Quality Healthcare for All» (Οικονομικά προσιτή και
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους)—, με τα οποία προετοιμάζεται το έδαφος για μια βιώσιμη και
δίκαιη ανάκαμψη μέσω στοχευμένων επενδύσεων στο μέλλον που θα καταστήσουν δυνατή την ορθή και
δίκαιη μετάβαση και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας. Ως σοσιαλιστές και δημοκράτες, θα
υπερασπιστούμε μια ισχυρή και προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
Την Ημέρα της Ευρώπης 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες παραμένουμε ενωμένοι για
να υπογραμμίσουμε ακόμη μία φορά τη βαθύτερη πεποίθησή μας ότι μια προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για τη διασφάλιση της ευημερίας, της ισότητας και της ελευθερίας όλων των
συμπολιτών μας. Έχουμε καθήκον να αναπτερώσουμε τις ελπίδες και να εξασφαλίσουμε ένα νέο μέλλον για
την Ευρώπη. Για αυτή τη φιλόδοξη ατζέντα απαιτούνται πόροι, συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Η πολιτική
μας οικογένεια δεσμεύεται να εδραιώσει μια νέα, πιο δίκαιη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτό είναι το μέλλον στο
οποίο προσβλέπει το PES και θα το υπερασπιστούμε.
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