Manifest PES
Przyjęty na Kongresie Wyborczym PES w Rzymie (1 marca 2014)
W stronę Nowej Europy
Unia Europejska musi się zmienić. Podczas majowych wyborów do Parlamentu
Europejskiego to Twój głos pozwoli nam zmienić UE dla Ciebie. W Europę postępową,
sprawnie działającą i chroniącą swoich obywateli. Nasza polityczna rodzina, obejmująca
partie z 28 krajów, chce zaangażować się walkę o Twoją bezpieczną przyszłość. Prawicowi
politycy stworzyli Europę strachu i drastycznych oszczędności. Podczas ostatnich 5 lat
rządów konserwatywnej większości w UE walczyliśmy o silną, sprawiedliwą i
demokratyczną Europę. Teraz nadszedł czas, aby stanąć na czele ruchu na rzecz zmian.
Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy — Twojego głosu.
Nasz program na kolejnych 5 lat działania Unii Europejskiej zapewni tworzenie nowych
miejsc pracy, wydajną gospodarkę, wzmocni poczucie wspólnoty i szacunku dla ludzi.
Chcemy przywrócić Wam świadomość odpowiedzialności obywatelskiej i wyborczej, a
Europie — młodość.
W maju po raz pierwszy wypowiecie się na temat tego, kto ma kierować Europą. To
Wasze głosy zadecydują o wyborze kolejnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Tylko oddanie głosu na europejskich socjalistów, socjaldemokratów, laburzystów,
demokratów i wszelkie ugrupowania postępowe może zakończyć rządy prawicowej
większości w Unii Europejskiej.
I. Unia na drodze postępu
1. Praca, praca, praca
Oto nasz priorytet: Europejczycy — kobiety i mężczyźni — muszą mieć uczciwą pracę,
która da im możliwość godnego życia. Prawda o polityce gospodarczej ostatnich pięciu lat
jest brutalna: prawie 27 milionów Europejczyków poszukujących pracy nie może jej znaleźć,
a niemal jedna czwarta z nich to ludzie młodzi. 120 milionów ludzi w Europie żyje w ubóstwie
lub na jego granicy. Tworzenie miejsc pracy dla młodych to wyzwanie, z którym musimy się
zmierzyć. To ukształtuje nasz obraz w oczach tej i kolejnej generacji i pozostanie naszym
głównym zadaniem w ramach długoterminowych działań na rzecz pełnego zatrudnienia.
Najważniejszym punktem naszej strategii dotyczącej pracy jest pełne wdrożenie planu
Gwarancji dla Młodzieży. Aby to zrealizować, chcemy zasadniczo zwiększyć budżet tego
programu i objąć nim wszystkich obywateli poniżej 30 roku życia. Tworzenie miejsc pracy
stanie się możliwe dzięki wprowadzeniu ambitnego planu europejskiej polityki
przemysłowej, wspieraniu gospodarki społecznej oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Będziemy promować innowacyjne technologie ekologiczne i zwiększać
wzrost gospodarczy w Waszych krajach. Chcemy położyć kres dumpingowi
społecznemu, skończyć z wykorzystywaniem pracowników i oferowaniem im niepewnych
warunków zatrudnienia, które wielu ludziom w Europie nie pozwalają spokojnie myśleć o
przyszłości. Chcemy sprawiedliwości społecznej. Będziemy domagać się silnych praw
gwarantujących równą płacę za jednakową pracę, ochrony praw pracowniczych i
uczciwego zatrudnienia, przestrzegania praw związków zawodowych, dialogu
społecznego i antydyskryminacyjnego prawodawstwa; zweryfikujemy dyrektywę
dotyczącą delegowania pracowników, aby poprawić ochronę osób delegowanych do pracy w

innym kraju, będziemy zachęcać organizacje inspekcji pracy do lepszego współdziałania na
szczeblu europejskim. W całej Europie wprowadzimy godziwe minimalne wynagrodzenie
ustanowione na mocy prawa lub za pomocą porozumień zbiorowych. Tworzone przez nas
stanowiska pracy muszą zapewnić wszystkim obywatelom możliwość równego uczestnictwa
w gospodarce. Wszelkie umowy handlowe, także obecnie negocjowane ze Stanami
Zjednoczonymi, muszą chronić prawa człowieka i prawa społeczne, godną pracę,
normy ochrony środowiska, kulturę, a także pozostawać w zgodzie z obowiązkami
społecznymi przedsiębiorstw i zasadami uczciwego handlu.
2. Pobudzanie gospodarki
Polityka sprowadzająca się do oszczędności osłabiła nasze gospodarki, karząc najmniej
odpowiedzialnych za spowodowanie kryzysu. Tworzenie miejsc pracy i ożywienie
gospodarki wymaga podniesienia rangi innowacyjności, badań, szkoleń i mądrej
polityki ponownej industrializacji, tak aby wspaniałe odkrycia dokonywane w europejskich
laboratoriach i na uniwersytetach mogły przełożyć się na więcej miejsc pracy w całej
Europie. Proponujemy rozwiązanie polegające na większych możliwościach manewrowania
inwestycjami za pośrednictwem budżetów narodowych, co spowoduje rozwój, a nie
kurczenie się naszej gospodarki. Wprawdzie kryzys ujawnił, że waluta euro może działać
jako skuteczny bufor, jednak ostatnich 5 lat przekonuje, że konstrukcja europejskiej unii
gospodarczej i monetarnej nadal wymaga dopracowania. Kryzys uwydatnił także znaczenie
wspólnej odpowiedzialności i praw w strefie euro. Zamierzamy zmniejszyć deficyty w
zrównoważony i uczciwy sposób i wykorzystać nowe instrumenty do działań
dotyczących zarządzania długiem publicznym w Europie. Chcemy wprowadzić w strefie
euro rzeczywistą koordynację polityk gospodarczych i fiskalnych, opartą na zrozumieniu
społecznych efektów podejmowanych decyzji. Parlament Europejski i parlamenty
narodowe muszą zachować suwerenność i w pełni zaangażować się w sprawowanie
demokratycznej kontroli nad tymi politykami. Dorobek „trójek” w tym wypadku nie zdał
egzaminu. Po zakończeniu misji „trójek” należy wprowadzić inny model w ramach traktatów
europejskich — demokratyczny, oparty na odpowiedzialności społecznej i wiarygodny.
Będziemy pilnie obserwować wydatki publiczne, zwiększając ich efektywność, likwidując
zbędne i tak kierując nakładami, aby zapewnić to, co najlepsze, mieszkańcom Europy.
Głównymi priorytetami sprawiedliwego systemu podatkowego są walka z oszustwami
podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania (w grę wchodzą kwoty rzędu tryliona
euro rocznie) i konkurencją podatkową. Głównym celem naszego działania jest
zmniejszenie liczby przypadków uchylania się od podatków o połowę do 2020 roku oraz
eliminacja rajów podatkowych. Będziemy także wspierać zasady podatkowe gwarantujące
transparentność i zapobiegające unikaniu opodatkowania.
3. Sektor finansowy służący wszystkim Europejczykom
Europejczycy muszą płacić za błędy i nieodpowiedzialność nieuregulowanego sektora
finansowego. Ratowanie banków kosztowało podatników 1,6 biliona euro. Po 5 latach
sektor finansowy stwierdził, że wyciągnął wnioski ze swoich błędów. Zrobimy wszystko,
aby obywatele już nigdy więcej nie musieli płacić za lekkomyślność banków. Musimy
wdrożyć strukturę, która sprawi, że sektor finansowy będzie działał dla dobra sektora
realnej gospodarki i społeczeństwa. Przepisy wymuszą na bankach służenie
społecznościom, a nie ich demontaż. Inwestorzy powinni być odpowiedzialni nie tylko za
zyski, lecz także za straty banków. Będziemy pracować nad dalszą regulacją sektora
bankowego, ograniczeniem spekulacji finansowych i wprowadzeniem odpowiednich
zapór bezpieczeństwa pomiędzy bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi. Ograniczymy
możliwości uzyskiwania przez bankierów nieuzasadnionych korzyści i przyspieszymy
wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, którego koncepcję wspieramy od lat,
uważając go za uczciwy wkład sektora finansowego na rzecz społeczeństwa. Będziemy
domagać się utworzenia niezależnej i publicznej europejskiej agencji ratingowej.
Zamierzamy dalej pracować na rzecz budowy silnej unii bankowej, mającej chronić
obywateli Europy i zapewnić uczciwy i równy dostęp do kredytów na jej terytorium.

4. Europa socjalna
Ugrupowania prawicowe w duchu polityki neoliberalnej wprowadzały cięcia w
zabezpieczeniach pozwalających ludziom odzyskać równowagę po okresach kryzysu.
Będziemy walczyć, żeby Europa nie zostawiała nikogo bez pomocy. Godne zarobki,
jakość i dostępność edukacji, mieszkań (także socjalnych), opieki zdrowotnej, opieki nad
dziećmi i seniorami, a także odpowiednie emerytury to kluczowe punkty naszego programu
społecznego. Do osiągnięcia tych celów jest konieczne, aby UE wspierała kraje
członkowskie w prowadzeniu skutecznej i uczciwej redystrybucji bogactwa i
możliwości. Podstawowe znaczenie ma połączenie celów związanych z zatrudnieniem,
edukacją i spójnością społeczną. Poszanowanie celów polityki społecznej musi być
odzwierciedlone w politykach wszystkich krajów europejskich. Musimy zagwarantować, że
UE jest unią społeczną w takim samym stopniu, w jakim jest unią ekonomiczną:
swobody ekonomiczne nie mogą przeważać nad prawami społecznymi. Stworzymy
Europejczykom możliwości rozwijania ich potencjału, inwestując w edukację, kwalifikacje,
opiekę nad dziećmi, kształcenie ustawiczne, kulturę, mobilność studentów, badania i wiedzę.

II. Unia, która chroni
5. Równość i prawa kobiet
Sens europejskiego obywatelstwa musi być budowany na fundamencie równości. Im
mniejsze nierówności społeczne, tym większa korzyść dla nas wszystkich. Gwarantowanie,
poszanowanie i rozszerzanie praw kobiet i równości płci pozostaje jednym z naszych
priorytetów. Potrzebne jest wspólne zaangażowanie, aby zakończyć erę różnic
płacowych między kobietami i mężczyznami oraz różnic w emeryturach i rentach. Nie
można tolerować przemocy wobec kobiet. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
musi oznaczać wspieranie równowagi, a nie poświęcenia, a promowanie wolnego wyboru
i dostępu kobiet do praw seksualnych i prokreacji musi być zdecydowanie chronione w
obliczu konserwatywnego sprzeciwu. Będziemy nieugięci w walce z wszelkimi formami
rasizmu, seksizmu, homofobii, transfobii i nietolerancji. Opowiadamy się za równością
i brakiem dyskryminacji jako istotnymi wartościami. Twierdzimy, że kobiety i mężczyźni
muszą w równym stopniu dysponować pracą, władzą, czasem i rolami, zarówno w życiu
publicznym, jak i prywatnym. Będziemy bronić praw i dobra dzieci. Chcemy
zagwarantować, że nikt nie będzie pozbawiony prawa do pracy, stanowiska czy przyszłości
ani żadnych innych podstawowych praw ze względu na kolor skóry, orientację seksualną,
tożsamość, religię, wiek, płeć, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub z jakiegokolwiek
innego powodu stanowiącego pretekst do dyskryminacji.
6. Unia różnorodności
Sprzeciwiając się narastającym ekstremizmom, będziemy walczyć o Europę, w której
szanowane są prawa i obowiązki każdej osoby, nie zaś Europę opartą na uprzedzeniach,
nienawiści i podziałach. Każdy musi mieć rzeczywistą możliwość uczestnictwa w
społeczności, w której żyje, i wnoszenia do niej swojego wkładu. Swoboda
przemieszczania się jest prawem i fundamentalną zasadą UE. Prawa obywateli i ich
prawnie uznanych rodzin muszą być szanowane, a jednocześnie musimy zwalczać
oszustwa i nadużycia. Prawdziwa solidarność państw członkowskich UE musi zostać
potwierdzona polityką w zakresie migracji i przyznawania azylu, aby nie dopuścić do
kolejnych ludzkich tragedii — w tym celu należy zgromadzić wystarczające środki. Aby
ratować ludzkie istnienia, Europa i jej państwa członkowskie muszą działać solidarnie i
dysponować odpowiednimi mechanizmami umożliwiającymi podział odpowiedzialności.
Potrzebujemy skutecznej polityki integracji i uczestnictwa, pomocy dla krajów
opuszczonych przez emigrantów. Koniecznością jest także bardziej zdecydowana walka z
handlem ludźmi.

7. Zdrowe i bezpieczne życie
Obywatele Europy zasługują na bezpieczne i zdrowe życie. Potrzebujemy wyraźnych
zasad, które dadzą konsumentom moc decydowania o swoim życiu. Będziemy chronić
prawa Europejczyków do bezpiecznego pokarmu, bezpiecznych produktów i
bezpiecznego otoczenia. Uznajemy strategiczną rolę rolnictwa i rybołówstwa dla naszych
społeczności i chcemy wspierać zrównoważony i wszechstronny rozwój środowisk wiejskich.
UE musi dostosować się do nowych wyzwań, szczególnie agendy cyfrowej, i
zagwarantować powszechny dostęp do Internetu. Potrzebujemy silnego ustawodawstwa UE
w zakresie ochrony danych osobowych obywateli i dostępu do informacji. Podstawowe
znaczenie ma znalezienie równowagi pomiędzy prywatnością, wolnością i
bezpieczeństwem. UE powinna zagwarantować obywatelom prawo do bezpieczeństwa,
wspierając współpracę w walce ze zorganizowaną i międzynarodową przestępczością.
III. Unia, która działa
8. Demokratyczna Europa
Po raz pierwszy w historii UE wypowiecie się bezpośrednio na temat tego, kto będzie
Przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jesteśmy dumni, że jako pierwsi możemy zrobić
ten wielki krok w kierunku bardziej demokratycznej Europy i utorować drogę innym partiom
politycznym. Unia Europejska jest unią polityczną gwarantującą równość obywateli i
państw członkowskich. Obywatele Europy, społeczeństwo obywatelskie i podmioty
społeczne muszą mieć zapewnione pełne demokratyczne uczestnictwo w decyzjach UE i
kontrolę nad nimi. Będziemy się starać, aby Parlament Europejski odgrywał istotną rolę i,
jako instytucja reprezentująca obywateli UE, miał władzę ustawodawczą, nadzorczą i prawo
ustalania budżetu. Podejmowanie decyzji musi przebiegać na najbardziej odpowiednim
szczeblu — lokalnym, regionalnym, narodowym lub europejskim — w interesie obywateli
Europy. Wszelkie polityki muszą być skuteczne i oparte na poszanowaniu wartości
demokratycznych, muszą przeciwstawiać się korupcji i służyć obywatelom w otwarty i
przejrzysty sposób. Naruszanie podstawowych praw, działanie przeciw demokracji i
praworządności spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią Europy.
9. Zielona Europa
UE musi ponownie stać się światowym liderem w zakresie ochrony przyrody i
zasobów naturalnych oraz walki z zanieczyszczeniami i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym. Wymaga to zarówno bliskiej współpracy z partnerami na całym świecie, jak i
służenia własnym przykładem. Będziemy wspierać czyste technologie i przyjazną dla
środowiska produkcję. W miarę zbliżania się do granicy 2020 roku będziemy wspierać
kolejne cele związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy wydajności energetycznej. Będziemy wspierać
wdrożenie obligacji projektowych do dobrych inwestycji finansowych w ekologiczną
gospodarkę, technologię i energię odnawialną. Modele produkcji, konsumpcji i
mobilności muszą się zmienić, konieczne jest też zwiększenie zakresu stosowania
recyklingu. W ten sposób ograniczymy zużycie skąpych zasobów naturalnych i umożliwimy
obywatelom obniżenie rachunków za energię oraz zmniejszenie negatywnego wpływu
na środowisko. Zmierzymy się z problemem niedostatecznych dostaw energii i
zagwarantujemy każdemu minimalny do niej dostęp.
10. Promowanie wartości europejskich na świecie
Unia Europejska musi być orędownikiem uniwersalnych zasad demokracji, pokoju i
szacunku dla praw człowieka, w tym praw kobiet i dzieci. W zglobalizowanym i
zmieniającym się świecie, wobec konfliktów i rosnących nierówności, Europa musi się stać
globalnym graczem. Potrzebne są nam silne sojusze pozwalające mierzyć się ze
wspólnymi problemami. Chcemy Europy o mocnym głosie, dysponującej narzędziami
pozwalającymi stać się liderem w promowaniu pokoju, demokracji i powszechnego

dobrobytu na całym świecie. Europa łączy wysiłki w zakresie obrony, rozwoju, handlu i
dyplomacji, aby zwiększyć pozytywne efekty swojej polityki zagranicznej. UE musi
skutecznie bronić pokoju poza swoimi granicami i sprawnie wspomagać współpracę w
zakresie obrony. Musimy wspierać ludzi walczących o demokrację, sprawiedliwość
społeczną, zwalczających dyskryminację i wszelkie formy zniewolenia na całym świecie.
Będziemy wspierać Partnerstwo Wschodnie jako ważny element zbliżania krajów do UE,
będziemy też umacniać stosunki z regionem Morza Śródziemnego. Naszym zadaniem jest
działanie na rzecz poszerzenia UE. Przy każdej akcesji w przyszłości podstawowe prawa i
wartości europejskie muszą nadal być przyjmowane jednogłośnie. Musimy zwalczać
nierówności i ubóstwo na świecie, wzmacniając spójność polityki na rzecz rozwoju i
realizując Milenijne Cele Rozwoju oraz plan działania ONZ na rzecz rozwoju po 2015 roku.
Za pomocą tych 10 projektów my, socjaliści, socjaldemokraci, laburzyści, demokraci i
członkowie postępowych ugrupowań będziemy zmieniać Europę w ciągu kolejnych 5 lat.
Liczymy na wasze głosy. Będziemy niestrudzenie działać w Waszym imieniu. Razem
zmienimy Europę.

