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Den Europeiska unionen måste stå på medborgarnas sida. I maj 2019 är det val till
Europaparlamentet och det är vår möjlighet att förändra EU och skapa ett mer rättvist Europa.
Många länder i Europa tyngs fortfarande av de sociala problem som den ekonomiska krisen
2008 medförde och vi står inför viktiga framtidsutmaningar. EU måste komma till rätta med
ojämlikheter, slåss för skatterättvisa, bekämpa klimatförändringarna, rusta för den digitala
revolutionen, säkerställa en rättvis jordbruksreform, hantera migrationen bättre och garantera
säkerheten för alla invånare i Europa. Europa behöver ett nytt ledarskap och en ny politisk
inriktning, där man går från forna tiders nyliberala och konservativa modeller, och istället
fokuserar på fler och bra jobb, miljön, social trygghet och får en ekonomisk utveckling som
leder till mer jämlika levnadsvillkor. Status quo är inte ett alternativ. Det krävs förändring för
att bygga ett framtidsprojekt som alla i Europa kan tro på. Nostalgiska nationalister saluför
farliga illusioner, vilket riskerar att omkullkasta tidigare framsteg och europeiska värderingar.
Vi – europeiska socialdemokrater – måste garantera medborgarnas välfärd och säkerställa
sociala och miljömässiga framsteg, så att alla människor och alla regioner i Europa får
ta del av de möjligheter som ges av en jämlik klimatomställning och digitalisering.
Europa måste övergå till en cirkulärekonomi där jordens begränsade resurser respekteras. Vi
vill stärka Europas sammanhållning och samtidigt respektera dess mångfald. Som europeiska
socialdemokrater föreslår vi ett nytt socialt kontrakt för Europa.
ETT RÄTTVIST OCH JÄMLIKT EUROPA. Det krävs att ojämlikheten minskar avsevärt,
rikedomar och egendomar kan inte längre koncentreras till ett fåtal privilegierade personer.
Ett välfärdseuropa med starka välfärdsstater, sociala skyddsnät och offentlig service av hög
kvalitet är avgörande för att motverka fattigdom och skydda utsatta, särskilt ungdomar, äldre,
sårbara arbetstagare och arbetslösa. Vi har ett ansvar att skydda de som blir sjuka, förlorar
sina jobb, drabbas av funktionshinder eller råkar ut för svårigheter. Alla har rätt till bra sjukvård,
utbildning och en anständig pension, och dessa rättigheter måste försvaras. Alla människor
oavsett ålder har rätt att arbeta och leva ett värdigt liv. Arbetslöshet och social utslagning ska
hanteras av samhället, och inte skyllas på en enskild persons misslyckande. Principen lika lön
för lika arbete på samma arbetsplats måste respekteras. Alla anställda ska ha samma

rättigheter: inget jobb utan ett avtal, inget jobb utan en rättvis lön och ett förbud mot
socialdumping och svartjobb. Vi kommer att kämpa för skäliga lägstalöner i hela Europa.
Fattigdom bland förvärvsarbetande är inte ekonomiskt och moraliskt försvarbart, alla måste
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arbetslöshetsförsäkringsmekanism, som kan hjälpa medlemsländerna i händelse av en starkt
ökad arbetslöshet. Det bästa sättet att garantera förvärvsarbetarnas skydd och
löneförhöjningar är genom effektiv social dialog och fackföreningsmedlemskap. Vi vill ha en
stark europeisk arbetsmyndighet som är bemyndigad att bekämpa lönedumpning och kan
garantera en rättvis rörlighet på arbetsmarknaden inom hela EU. En social åtgärdsplan
behövs för att omvandla EU:s pelare för sociala rättigheter till bindande regler som stärker
välfärdssystemet, respekterar arbetsmarknadsmodellerna och förbättrar levnadsstandarden.
ETT SOLIDARISKT EUROPA FÖR MÅNGA – INTE NÅGRA FÅ. Vi böjer oss inte för
okontrollerade marknadskrafter och vi kommer sätta stopp för åtstramningspolitiken. Europa
måste skapa ekonomiska möjligheter för alla och säkerställa att välståndet är hållbart och att
alla Europas invånare får ta del av det på ett rättvist sätt. Vi behöver en långsiktig
investeringsplan för att förbereda industrier och arbetstagare, så att de kan dra nytta av den
gröna ekonomin, den digitala revolutionen och utvecklingen av artificiell intelligens. Den
industriella strategin för Europa måste kanalisera investeringar till forskning och innovation,
understödja utbildning och livslångt lärande och se till att arbetstillfällen skapas och bibehålls
inom EU. Eurozonen behöver också i hög grad reformeras och få en egen budget. Europeiska
finansregler behöver förändras så att de främjar en hållbar tillväxt och sysselsättning.
Medborgarnas sociala rättigheter ska prioriteras framför storföretagens ekonomiska frihet. Vi
vill ha skatterättvisa och kommer fortsätta att leda kampen mot skattefusk, skatteflykt och
aggressiv skatteplanering. Vi kommer att föra fram en gemensam europeisk modell som
säkerställer en tillbörlig nivå av effektiv taxering och stoppa nivåsänkningen av bolagsskatten.
Varje medborgare och varje företag måste skäligen bidra till samhället genom att uppfylla sina
skatteförpliktelser. Vinster ska beskattas där de genereras. Vi kommer att stärka reglerna för
finans- och banksektorn, eftersom medborgarna inte ska behöva betala för de fel som
bankerna begår eller se hur deras tillgångar utsättas för risk. Europa behöver en starkare
budget för att säkerställa sammanhållningen och samhörigheten mellan medborgare, regioner
och länder, så att levnadsstandarden i hela Europa kan öka och ojämlikheterna minska.

ETT HÅLLBART EUROPA SKYDDAR VÅR PLANET. Europa måste gå i täten och värna om
miljön samt ta itu med klimatförändringarna, i synnerhet när några av våra internationella
samarbetspartners halkar efter. EU ska värna om den biologiska mångfalden såväl i Europa
som globalt, och stoppa utsläpp. I vår vision kombineras miljövård med alla invånares
intressen: ren luft, rent vatten, ren energi och bra mat ska vara tillgängligt för alla. EU måste
anta ett hållbart utvecklingsprogram med sociala och miljömässiga målsättningar för att
säkerställa att ekonomiska intressen inte slår ut miljöintressen. En så kallad Just Transitionfond är till hjälp vid genomförandet av FN:s Agenda 2030 och målsättning om en socialt rättvis
hållbar utveckling . Vi kommer att stärka EU:s klimatambitioner i enlighet med Paris-avtalet
och den senaste forskningen om klimatförändringarna. För att värna miljön krävs en förnyelse
av den europeiska industrin, vi ska vara ledande inom förnybar energi och klimatneutrala
senast år 2050. CO2-utsläppen ska beskattas inom hela EU på ett socialt rättvist sätt, så att
de som förorenar får betala och att investeringar i ren energi till ett överkomligt pris främjas.
Genom att förbättra mobiliteten och luftkvaliteten samt erbjuda energieffektiva bostäder till ett
rimligt pris kan vi öka medborgarnas livskvalitet. För att åstadkomma detta kommer vi att
stödja en plan för bostäder till ett överkomligt pris och ren kollektivtrafik i Europa. Vi ska
bekämpa energifattigdom och vattenbrist, och garantera tillgången på hälsosam och god mat
av hög kvalitet, säkra produkter och ett stopp för farlig exponering för giftiga kemikalier. En
reform av EU:s jordbrukspolitik ska bidra till att nya samhällskrav uppfylls, som hållbara
produktionsmetoder, bättre livsmedel, minskat matsvinn, bättre djur- och klimatskydd samt
bevarande av den biologiska mångfalden.
ETT FRITT OCH DEMOKRATISKT EUROPA. Demokrati är en grundläggande norm inom
EU. Den måste respekteras i Europa och uppmuntras utomlands. Vi förbinder oss att försvara
och utveckla vår demokrati, genom att göra det möjligt för medborgarna att vara delaktiga från
lokal till europeisk nivå. Medborgarengagemang, statligt ansvar och rättvisa och öppna
beslutsfattandeprocesser ska stärkas på samtliga nivåer. Vi vill ha öppna och livskraftiga
samhällen, där enskilda personer har lika rättigheter och kan leva utan att bli utsatta för
diskriminering, fördomar och sexism, och där deras integritet och säkerhet respekteras fullt
ut. Kulturell mångfald berikar Europa och dess invånare. Mångfald är en del av den europeiska
identiteten och styrkan – alla minoriteters rättigheter ska skyddas. Vi föreslår att Europadagen
den 9 maj blir en allmän helgdag i alla medlemsstater, ett tillfälle att fira freden och
sammanhållningen i Europa. Vi kommer att bekämpa de som förespråkar hat, intolerans och

diskriminering av andra. Vi kommer att försvara rättsstatsprincipen och de mänskliga
rättigheterna i alla medlemsstater och se till att EU har alla nödvändiga verktyg för att göra
detta. Vi vill vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra missbruk av EU:s medel och offentliga
medel, oavsett om detta sker för privat vinnings skull eller för att förstärka den politiska
makten. Vi kommer att se till att sådana organisationer som skyddar medborgarna inte ställs
inför orättmätiga påtryckningar gällande finansiering och rätten att verka. Vi står upp mot dem
som utsätter vår demokrati för påtryckningar genom att sprida ”falska nyheter”, manipulera
den allmänna debatten eller avsiktligt stör den demokratiska processen. En fri och oberoende
press och civilsamhället ska få stöd och tillåtas utöva sin demokratiska roll, och visselblåsare
ska skyddas. Genom att stärka det polisiära och rättsliga samarbetet kan bekämpningen av
gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism förstärkas.
ETT FEMINISTISKT EUROPA MED LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA. All form av
diskriminering är oacceptabel i ett modernt europeiskt samhälle. Vi vill ha en bindande EUstrategi för jämlikhet mellan könen, genom vilken vi ska fortsätta att leda kampen för att sätta
stopp för löne- och pensionsskillnader, motverka sexuella trakasserier och könsbaserat våld,
och se till att var och en kan utnyttja sina sexuella och reproduktiva rättigheter fullt ut. Alla har
rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi tror på ett samhälle där samma balans mellan arbete
och fritid och lika möjligheter till politisk aktivitet råder för såväl kvinnor som män: alla kvinnor
har rätt att göra karriär, precis som alla män har rätt att uppfostra sina barn och ta hand om
sin familj. Vi kommer alltid att kämpa för att stoppa all form av diskriminering. De juridiska och
samhälleliga barriärer som gör att HBTQi-personer inte kan leva fritt på lika villkor eller inte
respekteras ska tas bort.
ETT PROGRESSIVT EUROPA MED ETT UNGDOMSPROGRAM. Vårt samhälle kan se
framtiden an med större optimism om våra ungdomar har bättre framtidsutsikter och våra äldre
inte längre fruktar osäkerhet i ett senare skede av livet. Unga européer måste få möjlighet och
verktyg att kunna forma sin egen framtid och bli aktiva medborgare. Framtida generationers
utveckling måste bygga på principen om solidaritet mellan generationerna. Det är
oacceptabelt att närmare ett av fyra barn löper risk att utsattas för fattigdom. Alla barn ska ha
tillgång till bra sjukvård, barnomsorg, utbildning, boende och näringsrikmat. Vi kommer att
införa en europeisk barngaranti för att se till att detta blir verklighet. För att nå vår målsättning
med full sysselsättning för ungdomar och reducerad social utslagning kommer vi även att
utöka ungdomsgarantin – som redan har hjälpt miljontals unga européer att få ett bra jobb,

praktik eller vidareutbildning. Utbildning är en rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Vi ska
fortsätta att främja och förstärka Erasmus+ och se till att alla oavsett social bakgrund kan dra
nytta av det. Slutligen vill vi ha europeiska kulturcheckar som ger ungdomar tillgång till kultur.
ETT STARKT OCH SAMLAT EUROPA FRÄMJAR EN BÄTTRE VÄRLD. I en alltmer instabil
värld ska Europa vara såväl ett landmärke för demokrati, fred och stabilitet som en norm för
social rättvisa, dialog, multilateralism, mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor,
rättsstatsprincipen, hållbar utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi måste stå
enade inför oförutsägbara och isolationistiska samarbetspartners och främja en annan form
av globalisering. Samtidigt ska EU arbeta för en reform av FN. Vi ska se till att EU inför
bindande sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter, konsumentskydd och
arbetstagarnas rättigheter i alla framtida handelsavtal. Dessa avtal ska vara föremål för
demokratisk tillsyn, i syfte att säkerställa civilsamhällets tillbörliga delaktighet. Vi motsätter oss
det föråldrade privata skiljedomssystemet. Vi kommer att hålla vårt löfte om att investera 0,7 %
av BNP i officiellt utvecklingsbistånd och stärka vårt samarbete med utvecklingsländer. Vi ska
vidare utveckla vårt gemensamma europeiska försvar, och samla och dela resurser för att
säkerställa fred och säkerhet, i samarbete med NATO och andra internationella
organisationer.
Europa behöver en rättvis gemensam asyl- och migrationspolitik, baserat på delat ansvar och
samhörighet mellan medlemsstaterna och samarbete med ursprungs- och transitländer. Vi
kan alla dra nytta av ett väl fungerande, stabilt och rättvist migrationssystem – det kan hjälpa
till att stärka ekonomin, skapa nya jobb och underhålla välfärdssystemet. Migrationen i Europa
måste hanteras på ett mer värdigt, rättvist och ordnat sätt, samtidigt som en effektiv
gränskontroll upprätthålls, människohandel och olaglig exploatering av människor bekämpas
och skyddet för asylsökande stärks. För att kunna göra detta måste vi öppna säkra och lagliga
kanaler, understödja skyddskapaciteten i närliggande regioner och angripa migrationens
grundorsaker, inklusive klimatförändringarna. Detta kräver ett nytt samarbete med Afrika och
ett omfattande europeiskt investeringsprogram för Afrika. Vi kommer att arbeta för en bättre
finansiering av integrationspolitiken och hjälpa värdstäder och samhällen.
Vid valet till Europaparlamentet i maj 2019 är det dags att teckna ett nytt socialt kontrakt för
ett Europa som skyddar medborgarnas rättigheter och främjar solidraritet och ett
Europa som garanterar ett bättre liv för många – inte för några få. Vi slåss för Europas själ

och för vår gemensamma framtid. Med det Europeiska socialdemokratiska partiet kommer
framsteg att göras och medborgarnas liv att förbättras i byar, städer, tätorter och regioner över
hela Europa. Genom att stödja socialdemokraterna är du med och bygger upp ett sådant
Europa.

