En ny social kontrakt for Europa
PES-manifest 2019
Den Europæiske Union skal tjene sit folk bedre. Europaparlamentsvalget i 2019 er vores
mulighed for at ændre EU og opbygge et mere fair Europa. Vores samfund bærer stadig rundt
på de sociale omkostninger fra den økonomiske krise i 2008, og vi står over for presserende
udfordringer. Europa skal overvinde ulighed, kæmpe for skattemæssig retfærdighed, håndtere
truslen fra klimaforandringerne, tøjle den digitale revolution, sikre en fair transformation af
landbruget, blive bedre til at håndtere migration og garantere sikkerhed for alle europæere.
Europa har brug for ændringer i ledelsen og i den politiske retning, hvor vi lægger fortidens
neoliberale og konservative modeller bag os og fokuserer på jobs af god kvalitet til folket, et
sundt miljø, social sikring og en økonomisk model, der tager fat på uligheden og
leveomkostningerne. Status quo er ikke en mulighed. Der er brug for gennemgribende
forandringer for at opbygge et projekt for fremtiden, som alle europæere kan tro på.
Nostalgiske nationalister sælger ikke andet end farlige illusioner, som bringer tidligere
fremskridt og europæiske værdier i fare. Vi – socialister og demokrater – skal garantere
borgernes trivsel og sikre sociale og miljømæssige fremskridt, hvor ingen person og
intet område bliver glemt i den grønne og digitale omstilling. Europa skal bevæge sig hen
imod en cirkulær produktions- og forbrugsmodel, som respekterer vores planets
begrænsninger. Vi ønsker at styrke Europas sammenhold med respekt for dets
mangfoldighed. Som socialister og demokrater foreslår vi en ny social kontrakt for Europa.
ET EUROPA MED LIGHED OG RETFÆRDIGHED. Uligheden skal reduceres dramatisk, og
formue- og ejendomskoncentrationen på nogle privilegerede personers hænder skal stoppes.
Et velfærdens Europa med stærke velfærdsstater, sociale sikkerhedsnet og kvalitet i de
offentlige tjenesteydelser er afgørende for at forhindre fattigdom og beskytte dem, der er i nød,
herunder unge, ældre, sårbare arbejdstagere og ledige. Vi har pligt til at beskytte mennesker,
hvis de bliver syge, mister deres job, har handicap eller oplever modgang. Retten til
sundhedspleje og uddannelse af god kvalitet samt ordentlige pensioner er universel og skal
forsvares. Folk i alle aldre har ret til at arbejde og leve med værdighed. Ledighed og social
udstødelse skal tackles kollektivt, ikke affærdiges som svagheder hos enkeltindivider.
Princippet om lige løn for lige arbejde på samme sted skal overholdes. Alle arbejdstagere skal
have de samme rettigheder: intet arbejde uden en kontrakt, intet arbejde uden en rimelig løn
og et forbud mod ansættelseskontrakter uden et fast timetal og falsk selvstændig virksomhed.
Vi vil kæmpe for ordentlig minimumsløn over hele Europa. Fattigdom blandt personer i arbejde
kan ikke retfærdiggøres hverken økonomisk eller moralsk. Vi ønsker en supplerende
europæisk arbejdsløshedsforsikringsmekanisme, der støtter medlemsstater i tilfælde af
kraftigt øget ledighed. Effektiv social dialog mellem arbejdsmarkedets parter og medlemskab
af en fagforening er den bedste måde, hvorpå vi kan sikre beskyttelsen af folk i arbejde samt
lønstigninger. Vi ønsker en stærk Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed, som har beføjelser
til at bekæmpe social dumping og sikre en fair bevægelighed af arbejdskraft i hele EU. Der
er brug for en social handlingsplan for at omsætte EU's søjle for sociale rettigheder til bindende
regler, der styrker velfærdssystemerne, respekterer arbejdsmarkedsmodellerne og forbedrer
levestandarden.
ET SOLIDARISK EUROPA FOR DE MANGE, IKKE DE FÅ. Vi vil ikke give efter for
ukontrollerede markedskræfter, og vi vil endelig sætte en stopper for sparepolitikker. Europa
skal skabe økonomiske muligheder for alle og sikre, at velstanden er bæredygtig og bliver

fordelt rimeligt mellem alle europæere. Vi har brug for en langsigtet investeringsplan for at
forberede vores industrier og arbejdstagere, så de drager fordel af den grønne omstilling, den
digitale revolution og udbredelsen af kunstig intelligens. Europas industristrategi skal
kanalisere investeringer over i forskning og innovation, støtte op om oplæring og livslang
læring og sørge for, at der skabes jobs i EU, og at de beskyttes. Eurozonen har også brug for
en omfattende reform og sit eget budget. Europæiske skatteregler skal gennemgås for at
sikre, at de fremmer bæredygtig vækst og beskæftigelse. Sociale rettigheder for borgere skal
have forrang over økonomiske friheder for store virksomheder. Vi ønsker skattemæssig
retfærdighed og vil fortsætte med at føre an i kampen mod skattesnyd, skatteunddragelse og
aggressiv skatteplanlægning. Vi vil fremme en fælles europæisk tilgang til at sikre et passende
effektivt beskatningsniveau og sætte en stopper for konkurrencen om sænket selskabsskat.
Enhver borger og enhver virksomhed skal bidrage rimeligt til samfundet ved at respektere sin
skattepligt. Fortjenester skal beskattes der, hvor de genereres. Vi vil styrke reglerne for finansog banksektoren, fordi borgerne ikke bør afholde omkostninger som følge af fejl, der begås af
banker, eller at risikere at miste deres indskud. Europa har brug for et stærkere budget for at
sikre sammenhængskraft og samhørighed mellem borgere, områder og lande og for at
forbedre levestandarden i hele Europa og reducere uligheden.
ET BÆREDYGTIGT EUROPA, DER BESKYTTER VORES PLANET. Europa skal føre an i
kampen for miljøet og håndteringen af klimaændringerne, særligt fordi nogle af vores
internationale samarbejdspartnere sakker bagud. Europa skal beskytte biodiversiteten på
vores kontinent og globalt samt stoppe forurening. Vores vision kombinerer beskyttelsen af
vores planet med hensynet til alle vores borgeres rettigheder – alle skal have adgang til ren
luft, rent vand, ren energi og fødevarer af god kvalitet. EU skal indgå en international aftale
mellem stater om bæredygtig udvikling med sociale og miljømæssige mål for at sikre, at
økonomiske interesser ikke overtrumfer miljøet. En fond til sikring af rimelighed i omstillingen
skal hjælpe med at implementere FN's dagsorden og verdensmål for bæredygtig udvikling
inden 2030 på en socialt fair måde. Vi vil hæve EU's klimaambitioner i overensstemmelse med
Paris-aftalen og den nyeste videnskabelige konklusioner vedrørende klimaændringer.
Beskyttelsen af miljøet kræver en fornyelse af den europæiske industri, så vi bliver førende
inden for vedvarende energi og bliver klimaneutrale senest i 2050. CO2-emissioner skal
beskattes i hele EU på en socialt fair måde, hvor forureneren skal betale og derigennem støtte
investeringer i økonomisk overkommelig ren energi. Gennem en forbedring af mobilitet og
luftkvalitet og ved at sikre økonomisk overkommelige og energieffektive boliger kan vi forbedre
borgernes livskvalitet. For at opnå dette vil vi arbejde for en plan for økonomisk overkommelige
boliger og ren offentlig transport i Europa. Vi vil bekæmpe energi- og vandfattigdom og
garantere tilgængelige og sunde fødevarer af god kvalitet samt sikre produkter, og vi vil sætte
en stopper for skadelig udsættelse for giftige kemikalier. En reform af EU's landbrugspolitik
skal hjælpe med at leve op til nye samfundsmæssige krav, herunder bæredygtige
produktionsmetoder, bedre ernæring, reduceret madspild, bedre dyrevelfærd,
klimabeskyttelse og bevarelse af biodiversiteten.
ET FRIT OG DEMOKRATISK EUROPA. Demokrati er en EU's grundlæggende værdier. Det
skal respekteres i Europa og fremmes i udlandet. Vi forpligter os til at beskytte og forbedre
vores demokrati ved at styrke borgerdeltagelsen fra lokalt til europæisk plan. Aktivt
medborgerskab, ansvarlighed over for offentligheden samt rimelige og gennemsigtige
beslutningsprocesser skal styrkes på alle niveauer. Vi ønsker åbne og livlige samfund, hvor
individerne har lige rettigheder og kan leve uden diskrimination, fordomme og sexisme, og
hvor der er fuld respekt for privatlivets fred og individets sikkerhed. Kulturel mangfoldighed

beriger Europa og dets folk. Mangfoldighed er en del af Europas identitet og styrke – alle
minoriteters rettigheder skal beskyttes. Vi foreslår, at Europadagen den 9. maj bliver en officiel
fridag i alle medlemsstater til fejring af fred og sammenhold i Europa. Vi vil bekæmpe dem,
der prædiker had, intolerance og diskrimination over for andre. Vi vil forsvare retssikkerheden
og menneskerettighederne i alle medlemsstater og sikre, at EU har alle de nødvendige
værktøjer til at gøre dette. Vi ønsker stærke tiltag til at forhindre misbrug af EU-midler og
offentlige midler, uanset om det sker med henblik på privat vinding eller styrkelse af politisk
magt. Vi vil sikre, at organisationer, der beskytter borgere, ikke udsættes for unødigt pres på
deres finansiering og deres ret til at fungere. Vi tager kampen op mod dem, der sætter vores
demokrati under pres ved at sprede "falske nyheder", manipulere den offentlige debat eller
bevidst forstyrre den demokratiske meningsudveksling. Frie og uafhængige medier og
civilsamfundet skal understøttes og have lov til at spille deres rolle i demokratiet, og
whistleblowere skal beskyttes. Et styrket politi- og retssamarbejde vil styrke kampen mod
grænseoverskridende organiseret kriminalitet og terrorisme.
ET FEMINISTISK EUROPA MED LIGE RETTIGHEDER FOR ALLE. Enhver form for
diskrimination er uacceptabel i vores moderne europæiske samfund. Vi ønsker en bindende
EU-strategi for ligestilling mellem kønnene, som vi kan bruge til fortsat at føre an i kampen for
at sætte en stopper for kønsbestemte forskelle i løn og pensioner, bekæmpe sexchikane og
kønsbaseret vold samt for at sikre, at alle individer selv fuldt ud råder over deres egne
seksuelle og reproduktive rettigheder. Alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen
krop. Vi tror på et samfund, hvor kvinder og mænd har samme balance mellem arbejdsliv og
privatliv og lige stor politisk deltagelse – alle kvinder har ret til en karriere, lige som alle mænd
har ret til at opfostre deres børn og tage sig af deres familie. Vi vil være ubøjelige i vores kamp
for at sætte en stopper for alle former for diskrimination. Europa skal fjerne juridiske og
samfundsmæssige hindringer, der forhindrer LGBTI-personer i at leve frit, lige og med respekt.
ET PROGRESSIVT EUROPA MED EN PLAN FOR UNGDOMMEN. Vores samfund står over
for fremtiden med større optimisme, når vores unge har bedre udsigter, og vores ældre ikke
længere frygter for usikkerhed i deres senere leveår. Unge europæere skal have muligheder
og færdigheder til at forme deres egen fremtid og blive aktive medborgere. Udviklingen af
fremtidige generationer skal baseres på princippet om solidaritet mellem generationerne. Det
er uacceptabelt, at tæt på ét barn ud af fire er i risiko for at komme til at leve i fattigdom. Alle
børn skal have adgang til god sundhedspleje, børnepasning, uddannelse, bolig og ernæring.
Vi vil implementere en europæisk børnegaranti for at sikre, at dette bliver en realitet. For at nå
vores mål om fuld ungdomsbeskæftigelse og reduktion af social udstødelse vil vi også udvide
ungdomsgarantien, som allerede hjælper millionvis af unge europæere med at få ordentlige
jobs, elevpladser eller videregående uddannelser. Uddannelse er en rettighed, som skal være
tilgængelig for alle. Vi vil fortsat støtte og forstærke Erasmus+ og sikre, at det kan gavne
mennesker med enhver social baggrund. Sluttelig ønsker vi europæiske kulturchecks, som
fremmer de unges adgang til kulturelle aktiviteter.
ET STÆRKT OG FORENET EUROPA, DER ARBEJDER FOR EN BEDRE VERDEN. I en
mere og mere ustabil verden skal Europa være et symbol på demokrati, fred og stabilitet, lige
som det skal være et referencepunkt for social retfærdighed, dialog, multilateralisme,
menneskerettigheder, ordentligt arbejde, retssikkerhed, bæredygtig udvikling og ligestilling
mellem kønnene. Vi skal stå sammen over for uforudsigelige og isolationistiske
samarbejdspartnere og fremme en anden form for globalisering. Samtidig skal EU skubbe på
for en reform af FN. Vi vil sørge for, at EU medtager bindende sociale og miljømæssige
standarder, menneskerettigheder, forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder i alle

fremtidige handelsaftaler. Disse aftaler bør være underlagt demokratiske tilsyn for at sikre
behørig deltagelse fra civilsamfundet. Vi modsætter os det gammeldags private
voldgiftssystem. Vi vil holde vores løfte om at investere 0,7 % af vores BNI i statslig
udviklingsbistand og styrke vores partnerskaber med udviklingslande. Vi vil videreudvikle
vores fælles europæiske forsvar, dele og slå vores ressourcer sammen for at sikre fred og
sikkerhed i samarbejde med NATO og andre internationale organisationer.
Europa har brug for en fair fælles asyl- og migrationspolitik, der er baseret på fælles ansvar
og solidaritet mellem medlemsstaterne og samarbejde med oprindelses- og transitlandene. Vi
kan alle nyde godt af et velfungerende, fast og fair migrationssystem. Det kan hjælpe med at
styrke økonomien, skabe nye jobs og bevare vores velfærdssystem. Europa skal håndtere
migration på en mere værdig, retfærdig og ordentlig måde, hvor der opretholdes effektiv
kontrol ved dets grænser, mens menneskehandel og kriminelles udnyttelse af mennesker
bekæmpes, og der gives bedre beskyttelse til dem, der har brug for asyl. For at gøre dette
skal vi etablere sikre og lovlige kanaler, understøtte mulighederne for beskyttelse i
nærområderne og tackle de grundlæggende årsager til migration, herunder klimaforandringer.
Dette kræver et nyt partnerskab med Afrika og en omfattende europæisk investeringsplan for
Afrika. Vi vil fremme en bedre finansiering af integrationspolitikker og støtte værtsbyerne og
deres lokalsamfund.
EU-valget i maj 2019 er tidspunktet til at underskrive en ny social kontrakt for et Europa,
som beskytter borgernes rettigheder og fremmer solidaritet, og et Europa, der garanterer
et bedre liv for de mange, ikke de få. Vi kæmper en kamp for Europas sjæl og for vores
fælles fremtid. De Europæiske Socialdemokrater vil skabe fremskridt og forbedre borgernes
liv i provinsbyer, landsbyer, storbyer og regioner i hele Europa. Ved at støtte et PESmedlemsparti er du med til at støtte op om og opbygge dette Europa.

