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Uniunea Europeană trebuie să-și deservească mai bine populația. Alegerile europene din
2019 reprezintă ocazia noastră de a schimba UE și de a construi o Europă mai corectă.
Societățile noastre încă continuă să suporte costurile sociale ale crizei economice din anul
2008 și trebuie să facem față unor provocări urgente. Europa trebuie să elimine inegalitățile,
să lupte pentru justiția fiscală, să facă față amenințării schimbărilor climatice, să valorifice
revoluția digitală, să asigure o transformare agricolă echitabilă, să gestioneze mai bine
fenomenul migrației și să garanteze securitatea tuturor europenilor. Europa are nevoie de o
schimbare la nivelul conducerii și a direcției politice, lăsând în urmă modelele neoliberale și
conservatoare din trecut și concentrându-se pe locuri de muncă de calitate pentru oamenii
săi, pe un mediu sănătos, pe securitate socială și pe un model economic care abordează
inegalitatea și costul nivelul de trai. Status quo-ul nu reprezintă o opțiune. Schimbările radicale
sunt necesare pentru a dezvolta un proiect pentru viitor în care pot crede toți europenii.
Naționaliștii nostalgici nu vând nimic altceva în afară de iluzii periculoase, punând în pericol
progresul din trecut și valorile europene. Noi – socialiștii și democrații – trebuie să garantăm
bunăstarea cetățenilor și să asigurăm progresul social și ecologic, fără a lăsa în urmă
nici o persoană și nici un teritoriu în cadrul tranzițiilor verzi și digitale. Europa trebuie să
treacă la un model circular de producție și consum, care respectă limitele planetei noastre.
Vrem să consolidăm unitatea Europei respectându-i, în același timp, diversitatea. În calitate
de socialiști și democrați, propunem un nou contract social pentru Europa.
O EUROPĂ A EGALITĂȚII ȘI A CORECTITUDINII. Inegalitatea trebuie redusă în mod
dramatic, iar concentrarea bogăției și a proprietății în mâinile unui grup restrâns de persoane
privilegiate trebuie să ia sfârșit. O Europă a bunăstării, cu state prospere, cu rețele de protecție
socială și servicii publice de calitate, este esențială pentru prevenirea sărăciei și pentru
protejarea celor care au nevoie, inclusiv a tinerilor, a persoanelor în vârstă, a muncitorilor
vulnerabili și a șomerilor. Avem datoria de a proteja oamenii dacă aceștia se îmbolnăvesc,
dacă își pierd locul de muncă, dacă suferă de un anumit handicap sau dacă trec printr-o
perioadă grea. Dreptul la asistență medicală de calitate, la educație și la pensii decente este
universal și trebuie apărat. Oameni de toate vârstele au dreptul la un loc de muncă și la
demnitate. Șomajul și excluderea socială trebuie combătute în mod colectiv, și nu considerate
a fi un eșec individual. Principiul egalității salariale pentru aceeași muncă, în cadrul aceluiași
loc, trebuie respectat. Toți muncitorii trebuie să aibă aceleași drepturi: nu trebuie să existe nici
un loc de muncă fără contract, nici un loc de muncă fără un salariu echitabil și trebuie să fie
interzise contractele cu zero ore de muncă trecute și angajarea fictivă a liber-profesioniștilor.
Vom lupta pentru salarii minime decente pe întreg teritoriul European. Sărăcia persoanelor
încadrate în muncă este nejustificată din punct de vedere economic și moral. Ne dorim un
mecanism european complementar de asigurare a șomajului, care să sprijine statele membre
în cazul unei creșteri puternice a șomajului. Dialogul social eficient și apartenența la
sindicatelor reprezintă cea mai bună modalitate de a garanta protecția muncitorilor și creșterea
salariilor. Ne dorim o Autoritate Europeană a Muncii puternică, abilitată să combată dumpingul
social și să asigure mobilitatea echitabilă a forței de muncă în întreaga UE. Un Plan de Acțiune
Socială este necesar pentru a transforma pilonul UE al drepturilor sociale în norme obligatorii,
care să consolideze sistemele de protecție socială, să respecte modelele pieței forței de
muncă și să îmbunătățească nivelul de trai.

O EUROPĂ A SOLIDARITĂȚII PENTRU CEI MULȚI, NU PENTRU CEI PUȚINI. Nu vom sta
cu capul plecat în fața forțelor de piață necontrolate și vom pune în sfârșit capăt politicilor de
austeritate. Europa trebuie să creeze oportunități economice pentru toți și să se asigure că
prosperitatea este durabilă și împărtășită în mod echitabil între toți cetățenii europeni. Avem
nevoie de un Plan de Investiții pe termen lung pentru a ne pregăti industriile și muncitorii, astfel
încât să beneficieze de pe urma tranziției verde, a revoluției digitale și a dezvoltării inteligenței
artificiale. Strategia industrială a Europei trebuie să direcționeze investițiile către cercetare și
inovare, să sprijine formarea și învățarea continuă de-a lungul vieții și să asigure crearea și
protejarea locurilor de muncă în UE. De asemenea, Zona Euro necesită și o reformă
substanțială și un buget propriu. Normele fiscale europene trebuie revizuite pentru a se
asigura că acestea promovează creșterea durabilă și ocuparea forței de muncă. Drepturile
sociale ale cetățenilor trebuie să aibă prioritate în fața libertăților economice pentru marile
corporații. Ne dorim justiție fiscală și vom continua să conducem lupta împotriva evaziunii
fiscale, a metodelor de evitare a impozitării și a planificării fiscale agresive. Vom promova o
abordare europeană comună pentru a asigura un nivel corespunzător de impozitare efectivă
și pentru a opri concurența fiscală. Fiecare cetățean și fiecare întreprindere trebuie să aducă
o contribuție echitabilă societății prin respectarea obligațiilor lor fiscale. Profiturile trebuie
impozitate acolo unde sunt generate. Vom consolida regulile sectorului financiar și bancar,
deoarece cetățenii nu trebuie să suporte costul greșelilor băncilor sau să își vadă depozitele
în pericol. Europa are nevoie de un buget mai puternic pentru a asigura coeziunea și
solidaritatea între cetățeni, regiuni și țări, îmbunătățind nivelului de trai pe întreg teritoriul
european și reducând inegalitățile.
O EUROPĂ SUSTENABILĂ CARE NE PROTEJEAZĂ PLANETA. Europa trebuie să fie un
lider în lupta pentru mediul înconjurător și pentru combaterea schimbărilor climatice, în special
pentru că unii dintre partenerii noștri internaționali rămân în urmă. Europa trebuie să protejeze
biodiversitatea de pe continentul nostru și la nivel global și să oprească poluarea. Viziunea
noastră combină protecția planetei noastre cu interesul tuturor cetățenilor noștri; aerul curat,
apa potabilă, energia verde și alimentele de calitate trebuie să fie accesibile tuturor. UE trebuie
să adopte un Pact de Dezvoltare Sustenabilă cu obiective sociale și ecologice, pentru a se
asigura că interesele economice nu pun în pericol mediul. Un Fond de tranziție just va contribui
la punerea în aplicare a Agendei și obiectivelor ONU în domeniul dezvoltării durabile până în
2030 într-un mod echitabil din punct de vedere social. Vom ridica ambițiile UE privind clima în
conformitate cu Acordul de la Paris și cu cele mai recente progrese în domeniul științei privind
schimbările climatice. Protejarea mediului necesită reînnoirea industriei europene pentru a ne
face un lider în domeniul energiilor regenerabile și pentru a deveni neutră din punct de vedere
al climei, până cel târziu în 2050. Emisiile de CO2 ar trebui să fie taxate la nivel european întro manieră echitabilă din punct de vedere social, făcând poluatorii să plătească și să sprijine
investițiile în energie verde accesibilă. Îmbunătățind mobilitatea și calitatea aerului și oferind
locuințe accesibile și eficiente din punct de vedere energetic, putem îmbunătăți calitatea vieții
cetățenilor. Pentru a realiza acest lucru, vom promova un plan pentru locuințe la prețuri
accesibile și pentru un transport public verde în Europa. Vom combate sărăcia din punct de
vedere energetic și al apei și vom garanta produse alimentare accesibile, sănătoase și de
bună calitate, produse sigure și vom pune capăt expunerii dăunătoare la substanțele chimice
toxice. O reformă a politicii agricole a UE ar trebui să contribuie la satisfacerea unor noi cerințe
sociale, inclusiv a unor metode de producție sustenabile, a unei alimentații mai bune, a
reducerii deșeurilor alimentare, a îmbunătățirii ajutorului social pentru animale, a protecției
climatice și a conservării biodiversității.

O EUROPĂ LIBERĂ ȘI DEMOCRATICĂ. Democrația este o valoare fundamentală a UE.
Trebuie respectată în Europa și promovată în străinătate. Ne angajăm să ne apăram și să ne
îmbunătățim democrația, încurajând participarea cetățenilor de la nivel local la nivel european.
Angajamentul civic, răspunderea publică și procesele de luare a deciziilor echitabile și
transparente trebuie îmbunătățite la toate nivelurile. Ne dorim societăți deschise și vibrante,
în care cetățenii au drepturi egale și nu întâmpină discriminare, prejudecăți și sexism și în care
li se respectă pe deplin intimitatea și siguranța. Diversitatea culturală îmbogățește Europa și
populația sa. Diversitatea face parte din identitatea și puterea Europei; drepturile tuturor
minorităților trebuie protejate. Propunem ca Ziua Europei de pe 9 mai să devină o sărbătoare
legală în toate statele membre pentru a sărbători pacea și unitatea Europei. Vom lupta cu cei
care predică ura, intoleranța și discriminarea față de ceilalți. Vom apăra statul de drept și
drepturile omului în toate statele membre și ne vom asigura că UE dispune de toate
instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Ne dorim măsuri ferme pentru a preveni
orice utilizare necorespunzătoare a fondurilor UE sau publice, indiferent dacă acest lucru se
întâmplă pentru profitul privat sau pentru a consolida puterea politică. Ne vom asigura ca
organizațiile ce protejează cetățenii să nu se confrunte cu presiuni abuzive asupra finanțării și
asupra dreptului lor de a funcționa. Ne împotrivim acelora care pun presiuni asupra
democrației noastre, răspândind „știri false”, manipulând dezbaterile publice sau perturbând
în mod deliberat schimburile democratice. Presa liberă și independentă și societatea civilă
trebuie să fie sprijinite și să li se permită să își joace rolul în democrație, iar persoanele care
relatează abuzuri să fie protejate. Consolidarea cooperării polițienești și judiciare va intensifica
lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului transfrontaliere.
O EUROPĂ FEMINISTĂ CU DREPTURI EGALE PENTRU TOȚI. Orice formă de discriminare
este inadmisibilă în societățile noastre moderne europene. Ne dorim obligativitatea unei
Strategii Europeană pentru Egalitatea de Gen, prin care vom continua să ducem lupta pentru
a pune capăt diferențelor de salarizare și de pensii, să combatem hărțuirea sexuală și violența
bazată pe gen și să ne asigurăm că fiecare persoană are acces la drepturile sale sexuale și
reproductive. Fiecare persoană are dreptul de a decide asupra propriului corp. Credem într-o
societate în care femeile și bărbații se bucură de același echilibru între viața privată și viața
profesională și de o participare politică egală; fiecare femeie are dreptul la o carieră, la fel cum
fiecare bărbat are dreptul de a-și crește copiii și de a-și îngriji familia. Vom fi neobosiți în lupta
noastră de a pune capăt tuturor formelor de discriminare. Europa ar trebui să înlăture
obstacolele juridice și sociale pentru ca persoanele din comunitățile LGBTI să trăiască în mod
liber, egal și respectați.
O EUROPĂ PROGRESIVĂ CU UN PLAN PENTRU TINERET. Societățile noastre vor înfrunta
viitorul cu mai mult optimism odată ce tinerii noștri au perspective mai bune, iar vârstnicii nu
se mai tem de nesiguranță în ultima parte a vieții lor. Tinerii europeni trebuie să fie sprijiniți și
să li se ofere abilitățile de a-și modela viitorul și de a deveni cetățeni activi. Dezvoltarea
generațiilor viitoare trebuie să se bazeze pe principiul solidarității între generații. Este
inadmisibil faptul că aproape unul din patru copii este expus riscului sărăciei. Fiecare copil
trebuie să aibă acces la asistență medicală de calitate, îngrijire, educație, cazare și nutriție.
Vom implementa o Garanție Europeană pentru Copii, pentru a ne asigura că acest lucru
devine realitate. Pentru a ne atinge obiectivele de ocupare a forței de muncă în totalitate de
către tineri și de a reduce marginalizarea socială, vom extinde și Garanția pentru tineret - care
ajută deja milioane de tineri europeni să obțină un loc de muncă de calitate, stagii de formare
sau studii superioare. Educația este un drept care trebuie să fie accesibil tuturor. Vom continua
să susținem și să consolidăm programul Erasmus+ și să ne asigurăm că acesta poate aduce

beneficii persoanelor din toate mediile sociale. În cele din urmă, ne dorim ca Cecurile Culturii
Europene să sprijine accesul tinerilor la cultură.
O EUROPĂ PUTERNICĂ ȘI UNITĂ CE PROMOVEAZĂ O LUME MAI BUNĂ. Într-o lume tot
mai instabilă, Europa trebuie să fie un far al democrației, păcii și stabilității, precum și un punct
de referință pentru justiție socială, dialog, multilateralism, drepturile omului, muncă decentă,
statul de drept, dezvoltare durabilă și egalitatea între sexe. Trebuie să fim uniți în fața
partenerilor imprevizibili și izolaționiști și să promovăm o altă formă de globalizare. În același
timp, UE ar trebui să impună reforma Organizației Națiunilor Unite. Ne vom asigura de faptul
că UE include în toate viitoarele acorduri comerciale norme sociale și de mediu obligatorii,
drepturile omului, protecția consumatorilor și drepturile muncitorilor. Aceste acorduri ar trebui
să facă obiectul unei supravegheri democratice, asigurând participarea corespunzătoare a
societății civile. Ne opunem sistemului de arbitraj privat, de modă veche. Ne vom respecta
promisiunea de a investi 0,7% din venitul nostru național brut în asistența oficială pentru
dezvoltare și de a ne consolida parteneriatele cu țările în curs de dezvoltare. Ne vom dezvolta
în continuare apărarea comună, punând în comun și împărtășind resursele noastre pentru a
asigura pacea și securitatea, în cooperare cu NATO și cu alte organizații internaționale.
Europa are nevoie de o politică corectă de azil și de migrație, bazată pe responsabilitatea
comună și pe solidaritatea între statele membre și pe cooperarea cu țările de origine și de
tranzit. Cu toții am putea beneficia de un sistem de migrație bine gestionat, constant și corect;
poate contribui la consolidarea economiei, la crearea de noi locuri de muncă și la menținerea
sistemului nostru de protecție socială. Europa trebuie să gestioneze migrația într-o manieră
mai demnă, justă și ordonată, menținând un control eficient al frontierelor sale concomitent cu
combaterea traficului de persoane și a exploatării criminale a oamenilor și sporirea protecției
celor care au nevoie de azil. Pentru a face acest lucru, trebuie să deschidem căi sigure și
legale, să sprijinim capacitățile de protecție în regiunile adiacente și să abordăm cauzele
fundamentale ale migrației, inclusiv schimbările climatice. Acest lucru va necesita un nou
parteneriat cu Africa și un Plan European de Investiții vast pentru Africa. Vom promova o
finanțare mai bună a politicilor de integrare și vom sprijini orașele și comunitățile gazdă.
Alegerile europene din mai 2019 reprezintă momentul semnării unui nou contract social
pentru o Europă care protejează drepturile cetățenilor și promovează solidaritatea și
pentru o Europă care garantează o viață mai bună pentru cei mulți, nu pentru cei puțini. Ne
aflăm într-o luptă pentru sufletul Europei și pentru viitorul nostru comun. Partidul
Socialiștilor Europeni va aduce progrese și va îmbunătăți viețile cetățenilor din satele,
localitățile, orașele și regiunile din întreaga Europă. Sprijinind partidele membre PSE, veți
sprijini și construi această Europă.

