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Oleme veendunud, et Euroopa Liit peab muutuma.
Euroopa Parlamendi valimistel tänavu mais annab sinu
hääl meile võimaluse pakkuda sulle väärilist Euroopa Liitu Euroopat, mis areneb; Euroopat, mis kaitseb; Euroopat, mis
toimib. Sotsiaaldemokraadid 28 EL riigis pühenduvad võitlusele sinu
turvalise tuleviku nimel. Parempoolsed on muutnud Euroopa hirmu- ja
kärbetekoldeks. Viimase viie aasta vältel, mil Euroopas on domineerinud
parempoolsed, oleme seisnud tugeva, sotsiaalselt õiglase ja
demokraatliku Euroopa eest. Nüüd on meie kord võtta juhtohjad
enesele. Selleks aga vajame sinu tuge, abi ja häält.
Oma järgmise viie aasta programmis tõstame esile töökohtade
loomise, tõhusa majanduse, kogukondliku tunde ja austuse inimeste
vastu. Soovime, et sina kui kodanik ja valija oleksid otsustaja. Tahame
anda noortele üle kogu Euroopa lootust paremale tulevikule.
Selle aasta mais on sul esimest korda võimalik valida, kes juhib
järgmisel viiel aastal Euroopa Liitu. Sinu häälest sõltub, kellest saab
järgmine Euroopa Komisjoni president. Muutmaks Euroopat valitsevat
parempoolset poliitikat, soovitame hääletada Euroopa Parlamendi
valimistel sotsiaaldemokraatide poolt.

I.

Arenev Euroopa Liit

On aeg seada esikohale töökohad
Meie prioriteet on, et igal eurooplasel,
igal naisel ja mehel peab olema
täisväärtuslikku elu võimaldav korralik
töökoht. Kahjuks seisame silmitsi eelmise
viie aasta majanduspoliitika kurbade
tulemustega – Euroopas ei leia tööd ligi
27 miljonit inimest, kellest pea veerand
on noored. 120 miljonit inimest elab
allpool vaesuspiiri. Töökohtade loomine
on tõsine väljakutse mitte ainult tänaste
noorte kontekstis, vaid ka järgmisi
põlvkondi silmas pidades, sest ainult nii
saame me tagada pikaajalise täistööhõive.
Meie tööhõivemeetmete keskmes on
Noortegarantii. Soovime selle meetme
vanusepiiri tõsta 30. eluaastani. Uute
töökohtade loomiseks plaanime juurutada
ambitsioonikat tööstuspoliitikat ning
toetada sotsiaalset majandusmudelit
ning väikeseid ja keskmise suurusega
ettevõtteid. Me toetame innovatiivseid
keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja
tõhustame Euroopa majandust. Me
toetame sotsiaalset õiglust ja lõpetame
sotsiaalse dumpingu ning sellest tuleneva
inimeste ekspluateerimise. Seisame
kaljukindlalt „sama töö eest sama palk“
printsiibi, töötajate õiguste ja heade
töökohtade kaitse, ametiühingute
rolli suurenemise, sotsiaalse dialoogi,
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mittediskrimineeriva seadusandluse,
tööinspektsioonide üleeuroopalise
parema koostöö ning lähetatud
töötajate kaitse eest, milleks vaatame üle
lähetatud töötajate direktiivi. Soovime
kehtestada piisava üleeuroopalise
miinimumpalga, mis tugineb
seadusele või kollektiivlepingule.
Loodud töökohad peavad võimaldama
kodanikel osaleda täieõiguslike ja
võrdsete partneritena ühiskondlikus
elus. Kõik kaubanduslepingud, sh
hetkel läbirääkimiste faasis olev
vabakaubandusleping Ameerika
Ühendriikidega, peavad lähtuma inim- ja
sotsiaalsetest õigustest, töökohtadest,
keskkonnanõuetest, kultuurist, aga ka
vastutustundlikkust ettevõtlusest ja fair
trade põhimõtetest.
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Ainult kärpemeetmetele keskendumine
on kahjustanud meie majandust
ning karistanud neid, kellel polnud
kriisi tekkimises mingit süüd. Uute
töökohtade loomisel ja majanduse
taaskäivitamisel seame rõhuasetuse
innovatsioonile, teadusuuringutele,
väljaõppele ja targale tööstuspoliitikale.
Majanduskasvu ühe lahendusena
pakume paindlikumaid riiklike
investeerimisvõimalusi. Kuigi võib öelda,
et kriisi ajal on meie ühisraha - euro
- olnud tõhus puhver, on Euroopa
majandus- ja rahaliidu loomine veel
pooleli. Kriis on tõestanud vastastikuse
vastutuse ja õiguste vajalikkust.
Soovime defitsiite vähendada
jätkusuutlikult ja õiglaselt ning
läheneda riigivõlgadele läbi uute
instrumentide. Tahame luua tõelist
majandus- ja eelarvepoliitikat, mis on
koordineeritud ja mis arvestab sotsiaalsete
tagajärgedega. Euroopa Parlament
ja rahvusparlamendid peavad jääma
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Meie kodanikud on maksnud kõrget
hinda alareguleeritud finantssektori
vigade ja vastutustundetu käitumise
eest. Pankade päästmine on läinud

On aeg taaskäivitada majandus
suveräänseks, olema kaasatud ja neil
peab olema poliitikate üle demokraatlik
kontroll. Nn troika pärandile lootmine
tähendaks läbikukkumist. Pärast troikale
seatud ülesannete lõppu tuleb luua uus,
demokraatlik, sotsiaalselt vastutustundlik ja
legitiimne mudel. Oleme valvsad avaliku
raha kasutamise ja selle parendamise
suhtes. Võitlemine maksupettuste,
maksudest kõrvalehoidmise (ligikaudu
üks triljon eurot aastas) ning
maksumäärade nö konkureerimise
vastu loob aluse õiglase maksusüsteemi
väljatöötamisele. Meie eesmärgiks on
vähendada aastaks 2020 maksudest
kõrvalehoidmist poole võrra ning astuda
otsustavalt silmitsi maksuparadiisidega.
Toetame maksureegleid, mis tagavad
läbipaistvuse ja hoiavad ära maksude
maksmisest kõrvalehoidmise.

“Euroopas peab
naistel ja meestl
olema väärikas
töökoht”

Finantssektor kodanike ja majanduse teenistusse

maksumaksjatele maksma 1,6 triljonit
eurot. Finantssektor väidab, et ta
on viie aasta vigadest õppinud. Me
lubame teile, et mitte kunagi enam

ei saa finantssektor mängida meie
kodanike eludega. Selleks loome
süsteemi, kus finantssektor on
reaalmajanduse teenistuses ning
panustab ühiskonda. Vajame reegleid,
mis sunnib pankasid seisma kogukonna
huvide eest. Investorid peavad võtma
vastutuse pankade kahjumite eest ja
mitte ainult kasumeid jagama. Soovime
reguleerida pangandussektorit,
ohjeldada finantsspekulatsioone
ning eraldada pankade kommertsja investeerimistegevused. Tahame

Sotsiaalse Euroopa suunas
Parempoolsed on kasutanud
neoliberaalseid võtteid lõikamaks
ära tavainimeste eeldusi tulla kriisiga
toime. Me võitleme Euroopa eest,
kus kedagi ei jäeta maha. Korralik
sissetulek, hariduse, elamispindade,
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste, lasteaiaja sotsiaalhoolekandekohtade kvaliteet
ja kättesaadavus ning pensionide
vastavus elustandarditele on meie
ühiskonna nurgakivid. Nende eesmärkide
saavutamiseks peab Euroopa Liit
toetama oma liikmesriikides loodud
rikkuste ja võimaluste tõhusat ja õiglast
ümberjaotust. Vajalik on püstitada

“Me võitleme Euroopa eest,
kus kedagi ei jäeta maha”

kehtestada lae pankuritele makstavatele
lisatasudele ja rakendada ellu
finantstehingute maksu, mida oleme
toetanud juba aastaid kui finantssektori
ühiskonda õiglase panustamise
meedet. Rõhutame sõltumatu Euroopa
reitinguagentuuri loomise vajadust.
ätkame pingutusi jõulise pangandusliidu
loomise nimel.
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siduvad eesmärgid tööhõive, hariduse
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas. Kõik
Euroopa poliitikavaldkonnad peavad
arvestama sotsiaalpoliitika eesmärkidega.
Peame tagama, et Euroopa Liit oleks
lisaks majanduslikule liidule ka tõeline
sotsiaalne liit, st, et majandusliku
vabaduse argumendiga ei saa üles
kaaluda sotsiaalseid õigusi. Haridusse,
oskustesse, lastehoidu, elukestvasse
õppesse, kultuuri, õpilaste mobiilsusse ja
teadusuuringutesse investeerides anname
kõikidele kodanikele võimaluse rakendada
oma potentsiaali.
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Võrdsuse ja naiste õiguse liit

Võrdsuse põhimõte on eurooplaseks
olemise alustala. Kõik võidavad
võrdsemast ühiskonnast. Naiste õiguste
ja soolise tasakaalu tagamine, toetamine ja
edendamine on üheks meie prioriteediks.
Palga- ja pensionilõhe vähendamiseks
vajame me siduvaid kokkuleppeid.
Naistevastane vägivald peab lõppema.
Töö- ja pereelu ühendamine ei tohi tulla

millegi arvelt. Hiiliva konservatismi taustal
on oluline kaitsta ja toetada naiste vaba
valikut ja seksuaalõigusi. Oleme oma
liikmesriikides järeleandmatud võitluses
rassismi, seksismi, homo- ja transfoobia
ning üleüldise sallimatusega.
Seisame oma väärtuste - võrdsuse
ja mittediskrimineerimise - eest ning
toetame seisukohta, et naised ja mehed

II.

Kaitsev Euroopa Liit

jagavad töö- ja eraelus võrdselt nii
tööd ja võimu kui ka aega ja rolle.
Garanteerime laste õigused ja heaolu
ning kindlustame, et ükski inimene ei
osutu töökohale või ametipostile valituks
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Peadtõstva äärmusluse kontekstis seisame
me Euroopa eest, kus austatakse
kõikide õigusi ja kohustusi, mis ei tugine
eelarvamustele, vihale ja segregatsioonile.
Igaühel peab olema tõeline võimalus

või tema õigusi ei riivata tulenevalt tema
nahavärvist, seksuaalsest orientatsioonist,
identiteedist, usust, vanusest, soost,
puudest ja poliitilistest vaadetest.

Mitmekesisuse liit

osaleda oma kogukonna tegevuses.
Inimeste vaba liikumine on Euroopa
Liidu üks alustalasid. Kodanike ja nende
seadusega tunnustatud perekondlikke
õigusi tuleb austada, samas peame me

“Seisame
Euroopa eest,
kus austatakse
kõikide õigusi ja
kohustusi”

võitlema pettuse ja väärkasutusega.
Migratsiooni- ja pagulaspoliitikas
peavad Euroopa Liidu liikmesriigid
näitama üles suuremat solidaarsust
ning panustama rohkem vahendeid, et
hoida ära tulevikukatastroofe. Et säästa
inimelusid peab Euroopa Liit tegutsema

Kõikidele turvaline ja terve elu
Euroopa Liidu kodanikud väärivad
turvalist ja tervelt veedetud elu.
Soovime tugevdada tarbijate õigusi.
Kaitseme oma kodanike õigusi
turvalisele toidule, tarbekaupadele
ja elukeskkonnale. Me tunnustame
põllumajanduse ja kalanduse strateegilist
rolli ühiskonnas ning toetame
jätkusuutlikku ja elujõulist maaelu arengut.
Digitaliseeruvas maailmas peab Euroopa
Liit olema valmis uuteks väljakutseteks
ja tagama üleüldise ligipääsu internetile.

Me vajame tugevat seadusandlust
tagamaks inimeste isikuandmete ja
informatsioonile ligipääsu turvalisus.
Siinkohal on oluline leida õige tasakaal
privaatsuse, vabaduse ja turvalisuse
vahel. Ühises võitluses organiseeritud ja
piiriülese kuritegevusega peab Euroopa
Liit garanteerima kodanike õiguse
turvalisusele.

“Esimest korda Euroopa Liidu
ajaloos on võimalik sinul valida,
kes on järgmine Euroopa
Komisjoni president”

lähtuvalt solidaarsusest, kasutades selleks
õigeid, jagatud vastutuse mehhanisme.
Me soovime toimivaid migratsioonija osaluspoliitikaid ning tuge riikidele,
kust pagulased pärit on. Samuti tuleb
tõhustada võitlust inimkaubandusega.
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III.

Toimiv Euroopa Liit
08 Rohkem demokraatiat ja osalust
Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on
võimalik sinul valida, kes on järgmine
Euroopa Komisjoni president. See
oli Euroopa sotsiaaldemokraatide
idee. Euroopa Liit on poliitiline liit,
mis tagab oma kodanike ja riikide
võrdsuse. Euroopa Liidu kodanikel,
kodanikuühiskonnal ja sotsiaalpartneritel
peab olema õigus osaleda Euroopa Liidu
otsuste tegemisel ja nende kontrollimisel.
Me toetame tugevamat Euroopa
Parlamenti, mis omab nii seadusandlikku,
eelarvestamise kui ka kontrolli õigust.
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Euroopa Liit peab haarama
juhtohjad keskkonna ja loodusvarade
kaitsel ning võitluses saastatuse
ja kliimamuutustega. See eeldab
ühelt poolt tihedat koostööd meie
partneritega, teiselt poolt eeskujuks
olemist. Toetame keskkonnasõbralikku
tehnoloogiat ja tootmist. Kuna me
läheneme aastale 2020, milleks on
seatud rida eesmärke, siis toetame edasisi
siduvaid sihte, mis puudutavad CO2
emissiooni vähendamist, taastuvenergia
suuremat osatähtsust ning tõhusamat
energiasäästu. Finantseerimaks

Kõik Euroopa Liidu otsused tuleb
langetada õigel otsustustasandil, olgu
selleks siis kohalik, regionaalne, riiklik
või üleeuroopaline tasand. Kõik otsused
peavad lähtuma kodanike huvidest.
Poliitikad peavad olema efektiivsed,
austama demokraatlikke põhimõtteid,
võitlema korruptsiooniga ja teenima
kodanikke lähtuvalt avatuse seisukohast.
Loome toimivad vastused võitluses
inimõiguste ja demokraatia eest ning
õigusnormidest kõrvalehoidmise vastu.

Roheline Euroopa

investeeringuid rohelisse majandusse,
taastuvenergiasse ja -tehnoloogiasse,
toetame nn projektiosakute
ellukutsumist. Tootmis-, tarbimis- ja
mobiilsusviisid peavad muutuma ning
taaskasutamine tõhustuma. See on ainus
tee, kuidas tagada kaduvate loodusvarade
säilimine ning vähendada inimeste
energiaarveid ja ökoloogilist jalajälge.
Võitleme energiavaesuse vastu ja
tagame kõikidele minimaalse ligipääsu
energiale.

Euroopa mõjukuse edendamine

“Üheskoos
muudame me
Euroopat.”

Euroopa Liit peab jätkuvalt olema
demokraatia, rahu ja inimõiguste
eestkõneleja. Euroopa Liidul peab
globaliseerunud, muutuvas, konfliktidega
ja ebavõrdses maailmas kandma
üleilmset rolli. Ühistele väljakutsetele
vastamiseks peame tegema koostööd
oma liitlastega. Soovime, et Euroopa
Liidul on tugev sõnaõigus ja tarvilikud
vahendid edendamaks rahu, demokraatiat
ja jagatud heaolu kogu maailmas.
Euroopa Liit ühendab kaitse-, arengu- ja
kaubanduspoliitika ning diplomaatilised
pingutused, et maksimeerida oma
välispoliitiline võimekus. Euroopa
Liit peab olema edukas rahu
eestkõneleja rahvusvahelisel areenil
ning kaitsepoliitika koordineerimise
edendaja. Me peame toetama
inimesi, kes võitlevad demokraatia
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ja sotsiaalse õigluse eest ning
diskrimineerimise ja okupatsiooni
vastu sõltumata nende asukohast.
Me toetame idapartnerluspoliitikat
kui meedet lähendamaks sealseid
riike Euroopa Liiduga ning tugevat ja
tihedat koostööd Vahemere regioonis.
Toetame Euroopa Liidu laienemist.
Põhiõigused ja euroopalikud väärtused
peavad ka edaspidi olema üheselt
laienemise aluseks. Me peame võitlema
ülemaailmse ebavõrdsuse ja vaesusega.
Selleks edendame arenguabi asjakohasust
ning töötame ÜRO millenniumi
arengueesmärkide ja 2015. aasta järgse
töökava õnnestumise nimel.

Need on meie, Euroopa sotsiaaldemokraatide 10 eesmärki, millega muudame Euroopa
Liidu järgmise viie aasta jooksul paremaks. Me loodame sinu häälele ja lubame
väsimatult seista sinu huvide eest.
Üheskoos muudame me Euroopat.
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