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Új társadalmi szerződés Európa számára
A PES kiáltványtervezete – 2019. január 24-én az elnökség által jóváhagyva – A PES
kongresszusa 2019. február 23-án fogadja el Madridban
Az Európai Uniónak jobban kell szolgálnia az emberek érdekeit. A 2019-es európai választások
lehetőséget adnak arra, hogy az Unió megváltozzon, és egy tisztességesebb Európát építsünk fel.
Társadalmaink még mindig a 2008-as gazdasági válság társadalmi költségeit nyögik, miközben
sürgető kihívásokkal kell szembenéznünk. Európának le kell győznie az egyenlőtlenséget,
küzdenie kell a méltányos adózásért, fel kell vennie a harcot a klímaváltozással, gyeplőn kell
tartania a digitális forradalmat, tisztességes mezőgazdasági átalakulást kell biztosítania, jobban kell
kezelnie a migrációt, és garantálnia kell minden európai lakos számára a biztonságot. Európának
vezetőségi és politikai irányváltásra van szüksége, hogy maga mögött hagyja a múltbéli neoliberális
és konzervatív modelleket, és arra koncentráljon, hogy minőségi munkahelyeket, egészséges
környezetet, szociális biztonságot teremtsen az embereknek, és egy olyan gazdasági modellt
hozzon létre, amely megoldást nyújt az egyenlőtlenség és a megélhetési költségek problémájára. A
jelenlegi állapot fenntartása nem lehet opció. Radikális változásokra van szükség ahhoz, hogy a
jövőre nézve kidolgozzunk egy olyan projektet, amely minden európai lakosnak hitet ad. A
nosztalgikus érzelmű nacionalisták mindössze veszélyes illúziókat kínálnak, amelyek kockára
teszik az eddigi fejlődést, és az európai értékeket. Mi mint szocialisták és demokraták, kötelesek
vagyunk garantálni az állampolgárok jólétét, valamint olyan társadalmi és ökológiai fejlődést
biztosítani, amelyből egyetlen ember, és egyetlen térség sem marad ki a környezettudatos
és digitális átalakulás során. Európának olyan körkörös termelési és fogyasztási modell irányába
kell elindulnia, amely tiszteletben tartja bolygónk határait. Úgy szeretnénk megerősíteni Európa
egységét, hogy közben tiszteletben tartjuk annak sokszínűségét. Mi, szocialisták és demokraták,
egy új társadalmi szerződést ajánlunk Európa számára.
AZ EGYENLŐSÉG ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁG EURÓPÁJA. Az egyenlőtlenséget drámai mértékben
csökkenteni kell, és véget kell vetni annak, hogy a vagyon és a tulajdon néhány kiváltságos
személy kezében összpontosuljon. Jóléti Európára van szükség, erős jóléti államokkal, szociális
biztonsági hálókkal és minőségi közszolgáltatásokkal, hiszen ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy
megakadályozzuk a szegénységet és védelmezzük a rászorulókat, köztük a fiatalokat, az időseket,
a sérülékeny munkavállalókat és a munkanélkülieket. Kötelességünk védelmet nyújtani az emberek
számára abban az esetben, ha betegek lesznek, elveszítik a munkájukat, fogyatékkal élnek, vagy
nehéz időszakon mennek keresztül. A minőségi egészségügyhöz, oktatáshoz és tisztességes
nyugdíjhoz való jog általános érvényű, amelyet meg kell védeni. Az embereket kortól függetlenül
megilleti a munka és a méltóságteljes élet joga. Közösen kell felvennünk a harcot a
munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés ellen, nem tekinthetünk el felette úgy, mintha ezek
egyéni hibák következményei lennének. Tiszteletben kell tartani azt az alapelvet, mely szerint
ugyanazon a munkahelyen egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Minden munkavállalót ugyanazon
jogok illetnek meg: ne legyen munkavégzés szerződés nélkül, ne legyen munkavégzés
tisztességes fizetés nélkül, továbbá be kell tiltani a nulla órás munkaszerződéseket és a hamis
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önfoglalkoztatást. Európa-szerte harcolni fogunk a tisztességes mértékű minimálbérért. Az, hogy
dolgozó emberek élnek szegénységben, erkölcsi és gazdasági tekintetben egyaránt
elfogadhatatlan. Egy kiegészítő munkanélküliségi biztosítási mechanizmust szeretnénk létrehozni
Európa számára, amely támogatást biztosít a tagállamoknak abban az esetben, ha drasztikusan
emelkedik a munkanélküliség. A hatékony társadalmi párbeszéd és a szakszervezeti tagság a
legjobb garancia a dolgozó emberek és a megemelt munkabérek védelmére. Szeretnénk egy erős
Európai Munkaügyi Hatóságot, amelynek megfelelő eszközök vannak a kezében a szociális
dömping leküzdéséhez, és az Unió-szerte igazságos munkavállalói mobilitás biztosításához.
Készíteni kell egy szociális cselekvési tervet annak érdekében, hogy a szociális jogok európai
pilléréből olyan kötelező jogszabályok váljanak, amelyek megerősítik a jóléti rendszereket,
tiszteletben tartják a munkaerő-piaci modelleket és javítják az életszínvonalat.
SZOLIDÁRIS EURÓPA, AMELY NÉHÁNY EMBER ÉRDEKEI HELYETT A TÖMEGEKET
SZOLGÁLJA. Nem fogunk fejet hajtani a szabályozatlan piaci erők előtt, és végleg véget vetünk a
megszorító politikáknak. Európának mindenki számára adnia kell gazdasági lehetőséget, és
biztosítania kell, hogy a jólét fenntartható, és abban valamennyi európai lakos igazságosan
osztozik. Szükségünk van egy hosszú távú beruházási tervre, amely felkészíti az Unió iparát és
munkavállalóit arra, hogy részesülhessenek a környezettudatos átalakulás, a digitális forradalom és
a mesterséges intelligencia fejlődése által nyújtott előnyökből. Európa ipari stratégiájának be kell
fektetnie a kutatásba és fejlesztésbe, a képzésbe és az egész életen át tartó tanulásba, továbbá
biztosítania kell, hogy az Unióban munkahelyeket teremtenek, és a létrejött munkahelyeket meg is
tartják. Az euróövezetnek is jelentős reformokra és saját költségvetésre van szüksége. Az európai
fiskális jogszabályokat felül kell vizsgálni, annak biztosítására, hogy azok támogatják a fenntartható
fejlődést és foglalkoztatást. Az állampolgárok szociális jogai elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a
nagyvállalatok gazdasági szabadságával szemben. Méltányos adózást akarunk, és folytatni fogjuk
a harcot az adócsalás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés ellen. Olyan közös európai
megközelítést hirdetünk, amely biztosítja a megfelelő mértékű, tényleges adókulcsot, és megálljt
parancsol a vállalati adók csökkentésén alapuló versenynek. Minden állampolgár és minden
vállalat köteles igazságos mértékben hozzájárulni a társadalomhoz azzal, hogy eleget tesz a rá
vonatkozó adózási kötelezettségeknek. A nyereség után ott kelljen adózni, ahol a nyereség
keletkezett! Meg fogjuk erősíteni a pénzügyi és bankszektorokra vonatkozó jogszabályokat, hiszen
az bankok által elkövetett hibák költségeit nem az állampolgároknak kellene viselnie, és nem
kellene azzal szembesülniük, hogy a letétbe helyezett pénzük kockára kerül. Európának szilárdabb
költségvetésre van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az állampolgárok, régiók és országok közötti
összetartást és szolidaritást, ezzel Európa-szerte emelve az életszínvonalat és csökkentve az
egyenlőtlenségeket.
FENNTARTHATÓ EURÓPA, AMELY VÉDI A BOLYGÓNKAT. Európának élen kell járnia a
környezetvédelemért folyó harcban és a klímaváltozás leküzdésében, különösen azért, mert egyes
nemzetközi partnerek messze elmaradnak ebben. Európa köteles megőrizni a biológiai
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környezetszennyezést. Jövőképünkben kéz a kézben jár a bolygó és a polgáraink védelme. A tiszta
levegő, a tiszta víz, a tiszta energia és a minőségi étel mindenki számára elérhető kell, hogy
legyen. Az Uniónak el kell fogadnia egy fenntartható fejlődésről szóló paktumot, amely társadalmi
és környezetvédelmi célkitűzéseket tartalmaz, és azt biztosítja, hogy a gazdasági érdekek nem
játszhatják ki a környezetvédelmet. Egy igazságos átmenetet biztosító alap segít majd abban, hogy
2030-ig, társadalmi tekintetben igazságos módon valósítsuk meg az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Programját és Céljait. A Párizsi Megállapodás és a klímaváltozásról szóló legújabb tudományos
ismeretek alapján magasabbra helyezzük az EU klímával kapcsolatos célkitűzéseit. A környezet
védelméhez az európai iparnak is át kell alakulnia annak érdekében, hogy a megújuló energia
területén az élvonalba kerüljünk, és legkésőbb 2050-re elérjük a klímasemlegességet. A CO2
kibocsátást társadalmi tekintetben igazságos módon Unió-szerte meg kell adóztatni, hogy a
szennyezők az általuk kifizetett adókból támogassák a megfizethető, tiszta energiába történő
beruházást. A mobilitás és a levegőminőség javításával, valamint a megfizethető és
energiahatékony lakhatási lehetőségek biztosításával javítani tudjuk a polgárok életminőségét.
Ennek érdekében egy olyan terv megvalósítását mozdítjuk elő, amely megfizethető és tiszta
tömegközlekedést biztosít Európában. Harcolni fogunk az energia- és vízszegénység ellen,
biztosítjuk, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek az egészséges, minőségi ételek és
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biztonságos termékek, továbbá véget vetünk a mérgező hatású vegyszerek általi káros
kitettségnek. Az EU mezőgazdasági politikájának reformja segít kielégíteni az új társadalmi
igényeket, ideértve a fenntartható termelési módszereket, jobb táplálkozást, kevesebb élelmiszerhulladékot, magasabb szintű állati jólétet, klímavédelmet és a biológiai sokszínűség megőrzését.
SZABAD ÉS DEMOKRATIKUS EURÓPA. A demokrácia az EU alapvető értéke, amit Európában
kötelességünk tiszteletben tartani, és külföldön hirdetni. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy
megvédjük és fejlesztjük a demokráciát, helyi és európai szinten egyaránt lehetővé tesszük a
polgárok részvételét. Minden szinten fejleszteni kell az állampolgári részvételt, a nyilvános
elszámoltathatóságot, valamint a tisztességes és átlátható döntéshozatali folyamatokat. Nyílt és
élettel teli társadalmakat akarunk, ahol mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik és diszkriminációtól,
előítéletektől és szexizmustól mentesen élhet, a magánélet és a biztonság teljes mértékű
tiszteletben tartása mellett. A kulturális sokszínűség gazdagítja Európát és az európaiakat. A
sokféleség része Európa identitásának és erejének, tehát valamennyi kisebbség jogait védelmezni
kell. Javasoljuk, hogy a május 9-i Európa-nap minden tagállamban legyen hivatalos ünnepnap,
amelyen az európai békét és egységet ünnepeljük. Küzdeni fogunk azok ellen, akik gyűlöletet
keltenek, intoleranciát és diszkriminációt hirdetnek mások ellen. Minden tagállamban megvédjük a
jogállamiság elvét és az emberi jogokat, valamint biztosítjuk, hogy az Unió rendelkezzen minden
ehhez szükséges eszközzel. Határozott intézkedéseket szeretnénk tenni azért, hogy
megakadályozzuk az uniós forrásokkal vagy közpénzekkel való visszaélést, függetlenül attól, hogy
ez saját haszonszerzés vagy politikai hatalom megerősítése céljából történik-e. Biztosítani fogjuk,
hogy az állampolgárok védelmét szolgáló szervezeteknek ne kelljen indokolatlan nyomással
szembenézniük a finanszírozásukat és a működési jogukat illetően. Kiállunk azok ellen, akik
„álhírek” terjesztésével nyomást gyakorolnak a demokráciára, befolyásolják a nyilvános vitákat
vagy szándékosan rombolják a demokratikus eszmecserét. Támogatni kell a szabad és független
sajtót, valamint a civil társadalmat, biztosítani kell számukra, hogy betöltsék szerepüket a
demokráciában, a visszaélést bejelentő személyeket pedig védelem alá kell vonni. A rendőrségi és
bírósági együttműködés előlendíti a határokon átnyúló szervezetbűnözés és terrorizmus elleni
küzdelmet.
FEMINISTA EURÓPA, AMELYBEN MINDENKI EGYENLŐ JOGOKKAL RENDELKEZIK. A
modern európai társadalmakban a diszkrimináció minden formája elfogadhatatlan. Létre
szeretnénk hozni egy kötelező, uniós stratégiát a nemek közti egyenlőségre vonatkozóan, amely
segítségével tovább folytathatjuk a harcot a bér- és nyugdíjkülönbségek ellen, legyőzhetjük a
szexuális zaklatást és a nemi alapú erőszakot, továbbá biztosíthatjuk, hogy mindenkit csorbítatlanul
megillessen a szexualitáshoz és szaporodáshoz való jog. Minden embernek joga van a saját teste
felett rendelkezni. Olyan társadalomban hiszünk, ahol a nők és a férfiak esetében a munka és a
magánélet egyensúlya azonos, egyenlő mértékben vesznek részt a politikában, továbbá ahol
minden nőnek joga van karriert építeni, és minden férfinek joga van nevelni a gyermekeit,
gondoskodni a családjáról. Hajthatatlanul küzdünk azért, hogy a diszkrimináció minden formában
megszűnjön. Európának fel kell számolnia azokat a jogi és társadalmi akadályokat, amelyek az
LMBTI-személyek szabad, egyenlő és méltóságteljes életének az útjában állnak.
HALADÓ EURÓPA, IFJÚSÁGI TERVVEL. Ha az európai ifjúság előtt jobb kilátások állnak, és az
időseknek nem kell a bizonytalanságtól tartaniuk az életük további részében, akkor társadalmaink
még nagyobb optimizmussal tekinthetnek a jövő felé. Az európai fiataloknak – felvértezve őket a
megfelelő készségekkel – lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját maguk alakíthassák a
jövőjüket, és aktív polgárokká váljanak. A jövő generációinak fejlődését a nemzedékek közötti
szolidaritás alapkövére kell építeni. Elfogadhatatlan, hogy majdnem minden negyedik gyermeket a
szegénység veszélye fenyeget. Minden gyermeknek hozzáférést kell biztosítani a minőségi
egészségügyi ellátáshoz, gyermekgondozáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz és táplálkozáshoz.
Annak érdekében, hogy mindez megvalósuljon, létre fogunk hozni egy garanciaprogramot az
európai gyermekek számára. A fiatalok körében a teljes foglalkoztatás, és a társadalmi kirekesztés
csökkentésének elérése érdekében kibővítjük az ifjúsági garanciát, amely már így is európai
fiatalok millióinak segít minőségi munkát, gyakornoki helyet találni vagy továbbtanulási lehetőséget
biztosítani. Az oktatásban való részvétel joga mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen.
Tovább támogatjuk és erősítjük az Erasmus+ programot, illetve biztosítjuk, hogy társadalmi
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háttértől függetlenül mindenki részesülhessen a program előnyeiből. Végül pedig európai kulturális
utalványokkal szeretnénk támogatni a fiatalok kultúrához való hozzáférését.
ERŐS ÉS EGYSÉGES EURÓPA, AMELY LEHETŐVÉ TESZI EGY JOBB VILÁG
KIALAKÍTÁSÁT. Egyre ingatagabb világunkban Európának a demokrácia, a béke és a stabilitás
zászlóvivőjeként, valamint a társadalmi igazságosság, a párbeszéd, a multilateralizmus, az emberi
jogok, a tisztességes munka, a jogállamiság, a fenntartható fejlődés és a nemek közti egyenlőség
mércéjeként kell szolgálnia. Kiszámíthatatlan és elszigetelődő partnereink szemében meg kell
őriznünk egységünket, és egy más típusú globalizációt kell támogatnunk. Az Uniónak ugyanakkor
törekednie kell arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében reformok történjenek. Biztosítani
fogjuk, hogy az EU a jövőben kötendő kereskedelmi megállapodásaiba belefoglaljon kötelező erejű
társadalmi és környezetvédelmi normákat, valamint emberi jogi, fogyasztóvédelmi és munkavállalói
jogokat érintő szempontokat. Ezeket a megállapodásokat demokratikus felügyeletnek kell alávetni,
ezzel biztosítva a civil társadalom megfelelő mértékű részvételét. Ellenezzük az elavult választott
bírósági rendszert. Megtartjuk azon ígéretünket, miszerint a bruttó nemzeti jövedelmünk 0,7%-át a
hivatalos fejlesztési segélyre fordítjuk, és megerősítjük partnerkapcsolatainkat a fejlődő
országokkal. Erőforrásainkat egyesítve és megosztva továbbfejlesztjük a közös európai védelmet,
hogy a NATO-val és más nemzetközi szervezetekkel együttműködve biztosítsuk a békét és a
biztonságot.
Európának igazságos, közös menekültügyi és migrációs politikára van szüksége, amely a
tagállamok közti közös felelősségvállaláson és szolidaritáson, valamint a származási és
tranzitországokkal való együttműködésen alapul. Mindannyiunknak előnyös lenne egy megfelelően
irányított, szabályozott és igazságos migrációs rendszer, hiszen ez segíthet a gazdaság
megerősítésében, új munkahelyek teremtésében, és jóléti rendszerünk fenntartásában. Hatékony
határellenőrzések fenntartásával Európának sokkal méltóságteljesebb, igazságosabb és
rendszerezettebb módon kell kezelnie a migrációt. Eközben pedig folyamatosan harcolnia kell az
embercsempészet, és az emberek bűnözők általi kizsákmányolása ellen, Illetve tovább kell
növelnie a menedékre szorulók védelmét. Ehhez biztonságos és törvényes csatornákat kell
nyitnunk, támogatnunk kell a szomszédos régiók védelmi kapacitásait és kezelnünk kell a migráció
alapvető okait, többek között a klímaváltozást. Ehhez új partnerkapcsolatokra van szükség
Afrikával, és létre kell hozni egy átfogó európai beruházási tervet Afrika számára. Elő fogjuk
segíteni az integrációs politikák jobb finanszírozását, és támogatni fogjuk a befogadó városokat és
közösségeket.
A 2019 májusában tartandó európai választások jelenthetik azt a pillanatot, amikor Európa
számára olyan új társadalmi szerződést kötünk, amely megvédi az állampolgárok jogait és
elősegíti a szolidaritást, ezzel létrehozva egy olyan Európát, amely nemcsak néhány embernek,
hanem tömegeknek garantál jobb életet. Mi Európa lelkéért, és a saját közös jövőnkért
harcolunk. Az Európai Szocialisták Pártja haladást ígér, és jobbá teszi a falvakban, kis-és
nagyvárosokban és régiókban élő állampolgárok életét Európa-szerte. A PES tagpártok
támogatásával Ön egy ilyen Európa felépítését segíti.
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