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Úgy hisszük, hogy az Európai Uniónak
változásra van szüksége. Idén májusban, az
európai parlamenti választáson az Ön szavazata
fogja megadni az esélyt arra, hogy egy olyan Európai
Uniót hozzunk el Önnek, amelyet megérdemel.
Egy olyan Európát, amely fejlődik, egy olyan Európát,
amely oltalmaz, egy olyan Európát, amely teljesít. Politikai
családunk pártjai az Unió mind a 28 országában elkötelezték
magukat amellett, hogy megteremtsék Önnek, európai polgárnak
a biztonságos jövő esélyét. Az európai jobboldal az elmúlt 5 évben
a megszorítások és a félelem Európáját teremtette meg. Ezalatt mi egy
erős, szociálisan igazságos és demokratikus Európáért harcoltunk.
Most azonban eljött az idő arra, hogy az élre álljunk és a helyes útra
vezessük Európát. Ehhez azonban az Ön támogatására, segítségére
és szavazatára van szükségünk.
Az Európai Unió következő öt évére szóló programunk a munkahelyteremtést, a produktív gazdaságot, a közösség érzését és az
emberek tiszteletét állítja középpontba. Újra döntéshozóvá akarjuk
tenni Önöket, mint polgárokat és választókat, és vissza akarjuk hozni
a reményt Európa fiataljainak.
Most májusban első alkalommal lesz beleszólása abba, hogy
ki vezesse Európát. Az Ön szavazata fogja eldönteni, hogy ki
legyen az Európai Bizottság következő elnöke. Ahhoz, hogy
leváltsuk a jobboldali többséget az Európai Unióban, csak az európai
szocialistákra, szociáldemokratákra, munkásokra, demokratákra és
progresszívekre leadott szavazat segít.

I.

Egy fejlődő Unió

Legyen középpontban a munkahelyteremtés!
Az első és legfőbb prioritásunk: minden
európainak, nőknek és férfiaknak
egyaránt rendelkezniük kell tisztességes
munkalehetőséggel, amely jó
életszínvonalat biztosít. Az elmúlt öt év
európai gazdaságpolitikai “hagyatéka” az
a közel 27 millió európai polgár (beleértve
a fiatal generációnk egynegyedét is), aki
hiába akar dolgozni, nem talál állást. Európában
120 millióan élnek a szegénységi küszöb
alatt, vagy annak környékén. A fiatalkorúak
munkához segítése egy olyan kihívás,
amely kulcsfontosságú kérdés a jelenlegi
és a következő generáció számára is.
A munkahelyteremtés azért is kiemelten fontos
a számunkra, mert továbbra is elkötelezettek
vagyunk a teljes foglalkoztatottság elérése iránt.
Munkahely-teremtési stratégiánk középpontjában
az Európai Ifjúsági Garanciaprogram
teljes körű megvalósítása áll. A program
sikerességének érdekében jelentősen
megemeljük annak költségvetését és valamennyi
30 év alatti polgárra kiterjesztjük azt. Ahhoz,
hogy új állásokat teremthessünk, be fogunk
vezetni egy ambiciózus európai iparpolitikát,
támogatni fogjuk a szociális gazdaságot,
a kis- és középvállalkozásokat. Előmozdítjuk
az innovatív zöld technológiákat és fejleszteni
fogjuk gazdaságunk teljesítményét. Véget
vetünk a szociális dömpingnek, berekesztjük
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a munkások kihasználásának gyakorlatát, és
eltöröljük azokat a vitatott munkaszerződéseket,
melyek már sok európainak okoztak kárt.
Támogatni fogjuk a társadalmi igazságosságot.
Ki fogunk tartani a szigorú szabályok mellett,
amelyek garantálják az egyenlő munkáért
egyenlő bér elvét, a munkások jogainak
védelmét és a minőségi állásokat, a megerősített
szakszervezeti jogokat, a társadalmi
párbeszédet és a diszkriminációmentes
szabályozást; fejlesztve a különböző
országokban dolgozó, kiküldött munkavállalók
védelmét, felülvizsgálva a munkavállalók
kiküldetéséről szóló irányelvet; s jobb
együttműködést ösztönözve a munkaügyi
ellenőrzések európai szintjén. Törvény
által vagy kollektív megállapodások révén,
tisztességes minimálbért fogunk bevezetni
mindenhol Európában. Az általunk létrehozott
munkahelyeknek lehetővé kell tenniük
valamennyi európai polgárunk számára,
hogy gazdaságunk büszke és egyenlő
szereplőivé válhassanak. Egyetlen kereskedelmi
megállapodást - ideértve azt is, amelyről
jelenleg tárgyalunk az Egyesült Államokkal sem lehet elválasztani az emberi és szociális
jogok védelmétől, a tisztességes munkától,
a környezeti normáktól, a kultúrától csakúgy,
mint a cégek szociális felelősségétől és
a becsületes kereskedelemtől.
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A kizárólag megszorításokra épülő politika kárt
okozott a gazdaságnak és azokat büntette,
akik legkevésbé felelősek a krízis okaiért. Mi
a munkahelyteremtéshez és a gazdaság
újraindításához az innovációt, a kutatást,
a képzést és az átgondolt újraiparosítási
politikát helyezzük előtérbe. Az európai
laboratóriumokban zajló kutatások és az
egyetemeken felismert áttörési lehetőségek
okozta technológiai fejlődés még több
munkahelyet teremthet az európai
munkavállalók részére. Programunkban
a nemzeti költségvetéseken keresztül több
lehetőséget kívánunk biztosítani a beruházások
számára, mely révén a gazdaság növekedését
érhetjük el. A válság megmutatta, hogy
az euró hatékony puffer lehet, az elmúlt
öt év viszont arra is rámutatott, hogy az
Európai Gazdasági és Monetáris Uniót
még tökéletesíteni kell. Láthatóvá vált az
eurózónán belüli felelősségek és jogok
megosztásának fontossága. Az a szándékunk,
hogy fenntartható és társadalmilag igazságos
módon győzzük le a költségvetési hiányt,
valamint az államadósság kezelésére is
új eszközöket vetünk be. A gazdasági és
a fiskális politika valós koordinálását kívánjuk
megvalósítani az eurózónában, amely
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Az európaiaknak fizetniük kellett
a szabályozatlan gazdasági szektor hibáiért
és felelőtlenségéért. A bankok megmentése
az Európai Unióban 1600 milliárd
eurójába került az adófizetőknek.

Ideje újraindítani a gazdaságot
megfelelően kezeli a döntések közösségre
vonatkozó szociális hatásait. Az Európai
Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek
meg kell őrizniük a szuverenitásukat, és teljes
körűen integrálódniuk kell a demokratikus
kontroll gyakorlatába e politikákon keresztül.
A Trojka hagyatéka e szempontból nyilvánvaló
bukás. Trojka-missziók befejezését követően
egy másik modellnek kell megalakulnia az
EU Szerződéseinek keretein belül, melynek
demokratikusnak, szociálisan felelősnek és
hitelesnek kell lennie. A közpénzek szigorú
védelmezői leszünk: megerősítjük az állami
kiadások felhasználásának átláthatóságát,
kivezetjük a felesleges költekezést, és
a forrásfelhasználást olyan irányba vezetjük,
amely a lehető leghatékonyabb eredményt
biztosítja Európa polgárai számára. Az
adócsalás elleni harc, az adóelkerülés (amely
közel ezer milliárd eurót tesz ki évente) és az
adóverseny kérdése kulcsfontosságú területek
az igazságos adórendszer kialakítása kapcsán.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy 2020ra a felére csökkentjük az adóelkerülés
lehetőségét és leszámolunk első betűje is
vastag. Mindemellett olyan adószabályokat
vezetünk be, amelyek átláthatóságot biztosítanak
és meggátolják az adóelkerülés lehetőségét.

“Európaiaknak,
nőknek és
férfiaknak méltó
munkahelyük kell
legyen”

A polgárok és a reálgazdaság szolgálatába
állított pénzügyi szektor
A pénzügyi szektor - saját elmondása szerint
- tanult az öt év alatt elkövetett hibáiból. Mi
gondoskodni fogunk arról, hogy a bankok
többé ne hazardírozhassanak a polgárok
életével. Ennek érdekében be kell vezetni azt

a keretrendszert, mely a pénzügyi szektort
a reálgazdaság érdekében működteti és
a társadalom számára is tisztes hozzájárulást
biztosít. A szabályozás kényszeríteni fogja a
bankokat, hogy a közösséget szolgálják ahelyett,
hogy megkárosítanák azt. A befektetőknek
nem csak a bankok nyereségéért kell
vállalniuk a felelősséget, de a veszteségekért
is. További szabályozást kezdeményezünk
a bankszektorban, megfékezzük a pénzügyi
spekulatív ügyleteket, s megfelelő tűzfalat
hozunk létre a kereskedelmi és befektetési
bankok között. Felül fogjuk vizsgálni a bankárok

A Szociális Európa felé
A jobboldal olyan neoliberális politikákat
alkalmazott, amik csökkentették azon
juttatásokat, melyek a nehéz időket követően
az emberek talpra állását segítették volna.
Mi ezzel szemben olyan Európáért fogunk
harcolni, amely senkit nem hagy hátra. A
tisztességes jövedelem, az oktatás, a háztartások
kiadásai (beleértve a szociális kiadásokat),
az egészségügyi ellátás, a gyermek- és
idősgondozás minősége és megfizethetősége,
valamint a megfelelő nyugdíj mind
megkerülhetetlen összetevői társadalmunknak.
Ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat, az EUnak támogatni kell tagállamait a források
és lehetőségek hatásos és tisztességes

“Küzdeni fogunk egy Európáért,
mely senkit nem hagy hátra”

bónuszait és felgyorsítjuk az általunk évek
óta támogatott Pénzügyi Tranzakciós
Adó bevezetését, mint a pénzügyi szektor
tisztességes társadalmi hozzájárulását.
Ragaszkodni fogunk egy független és
nyilvános európai hitelminősítő intézet
megteremtéséhez. További erőfeszítéseket
teszünk egy erős bankunió megteremtése
érdekében, amelynek feladata lesz, hogy
védje az európai polgárokat, valamint egyenlő
és tisztességes hitelhozzáférést biztosítson
Európában.
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újraelosztásában. A foglalkoztatottsági, az
oktatási és a szociális kohézióhoz kapcsolódó
célkitűzések számunkra alapvető fontosságúak.
A szociálpolitikai célokat tiszteletben kell tartani
minden európai politikában. Biztosítanunk kell,
hogy az EU legalább annyira legyen szociális
Unió, mint amennyire gazdasági: ezért
a gazdasághoz kapcsolódó szabadságjogok
soha nem léphetik túl a szociális jogokat.
Lehetőséget adunk az európaiaknak
arra, hogy fejleszthessék képességeiket,
beruházva az oktatásba, a szakértelembe,
a gyermekgondozásba, az élethosszig tartó
tanulásba, a kultúrába, a diákok mozgási
szabadságába, a kutatásba és a tudásba.
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Az egyenlőség alapelvének középpontjában
annak kell állnia, hogy mit is jelent európai
polgárnak lenni. Egy sokkal egyenlőbb
társadalomnak mindannyian csak az előnyét
élvezthetjük. Ezért a nők jogainak biztosítása és
erősítése, valamint a nemek közti egyenlőség
továbbra is az egyik legfontosabb prioritásunk
marad. Véget kell vetnünk a nemek közti
fizetési- és nyugdíjszakadéknak, illetve

Az esélyegyenlőség és a női jogok Uniója
a nők elleni erőszaknak. A szakmai és
a családi élet összhangba hozásának feltételeit
kell megteremteni, az ezek közti választás
áldozathozatala helyett. A konzervatív
törekvésekkel szemben sürgősen
azonnal és határozottan meg kell védeni
a nők szabad önrendelkezési jogát
a terhességmegszakítással kapcsolatban, csak
úgy, mint szexuális jogaikat. Hajthatatlanok

II.

Az oltalmazó Unió

leszünk harcunkban a rasszizmus,
a szexizmus, a homofóbia, a transzfóbia és
az intolerancia minden formájával szemben.
Kiállunk az egyenjogúság értékei és
a diszkriminációmentesség mellett. Úgy
hisszük, hogy a nőknek és a férfiaknak
egyenlően kell megosztaniuk a munkát, az erőt,
az időt és a szerepeket, mind a közösségi-,
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A szélsőséges nézetek terjedésével szemben
mi egy olyan Európáért fogunk harcolni,
amely mindenki jogait és kötelességeit
tiszteli, miként mindent megteszünk
az ellen, hogy Európa előítéleteken,
gyűlöleten és megosztottságon alapuljon.
Mindenkinek rendelkeznie kell a részvétel és
a hozzájárulás valós lehetőségével abban

mind a magánéletben. Védelmezni fogjuk
a gyermekek jogait és jólétét. Biztosítjuk, hogy
senkitől ne tagadhassanak meg állást, pozíciót,
jövőbeli vagy bármely más alapvető jogot bőrük
színe, szexuális orientáltságuk, nemi identitásuk,
vallásuk, koruk, nemük, rokkantságuk, politikai
nézetük vagy a diszkrimináció bármely egyéb
formája miatt.

A változatosság Uniója
a közösségben, amelyben él. A személyek
szabad mozgása alapvető jog és az EU
egyik alapelve is. Az európai uniós polgárok
és a törvényesen elismert családtagjaik
jogait mindenki köteles tiszteletben tartani,
miközben közösen kell harcolnunk a csalás
és a visszaélések minden formája ellen.
Az EU bevándorlási és menedékjogi

“Küzdeni fogunk
egy olyan
Európáért, mely
mindenki jogait
és kötelességeit
tiszteletben tartja”

politikájában az összes tagállam valós
szolidaritására szükség van annak érdekében,
hogy elkerülhetőek legyenek a családi tragédiák.
Ezért kell megfelelő forrásokat rendelni ehhez
a szakpolitikához. Csak úgy menthetünk
életeket, ha az Európai Unió minden tagállama a
szolidaritás szellemében viselkedik, a tagállamok
összességének pedig rendelkeznie kell

Biztonságos és egészséges élet mindenkinek
Az európai polgárok biztonságos és
egészséges életet érdemelnek. Erősebb
szabályokat akarunk, amely visszaadja a
hatalmat a fogyasztóknak. Meg fogjuk védeni
az európaiak biztonságos élelmiszerekhez,
biztonságos termékekhez és a biztonságos
környezethez való hozzáférésének jogát.
Elismerjük a mezőgazdaság és a halászat
stratégiai szerepét a társadalmaink számára,
és megteremtjük a fenntartható és növekedő
vidékfejlesztést. Az EU-nak alkalmazkodnia kell
az új kihívásokhoz, különösen a digitális

menetrend és a garantált széleskörű
internethozzáférés biztosításának terén.
Erős uniós szabályozásra van szükségünk
a polgárok személyes adatainak védelmében
és az információkhoz való hozzáférés
kérdésében. A megfelelő egyensúly
a magánélet, a szabadság és a biztonság között
elengedhetetlen. Az EU-nak garantálnia kell
a polgároknak a biztonsághoz való jogot,
fejlesztve az együttműködést a szervezett-,
és a határokon átnyúló bűncselekmények
elleni harcban.

“Az EU történetében először
Önnek közvetlen beleszólása
lesz, hogy kit jelöljenek az
Európai Bizottság elnökének”

a megfelelő mechanizmusokkal a felelősség
megosztására. Hatékony integrációs
és részvételi politikát akarunk, valamint
segítségnyújtást azon országoknak, amelyekből
kivándorolnak az emberek. Minden eszközzel
azon leszünk, hogy megerősítsük a harcot az
emberkereskedelem ellen.
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III.

A jól teljesítő Unió
08 Több demokrácia és részvétel
Az Európai Unió történelmében első alkalommal,
közvetlenül dönthetünk arról, hogy ki legyen
az Európai Bizottság elnökjelöltje. Büszkék
vagyunk arra, hogy vezetésünkkel valódi lépést
tettünk egy még demokratikusabb Európa felé,
és a kikövezett utat immár más politikai pártok
is követik. Az Európai Unió egy olyan politikai
unió, amely biztosítja polgárai-, valamint államai
egyenjogúságát is. Az európai polgároknak,
a civil szférának és a szociális szereplőknek
biztosítani kell a lehetőséget a demokratikus
részvételre és kontrollra az Európai Unió
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Az EU-nak vissza kell nyernie globális
vezető szerepét a természetvédelem és
a természeti erőforrások védelmének
területén, és továbbra is harcolnia kell
a környezetszennyezés és a klímaváltozás
ellen. Ehhez szükség van mind a globális
partnerekkel való szoros együttműködésre,
mind pedig a példamutatásra. Támogatni
fogjuk a tiszta technológiákat alkalmazó és
környezetbarát termelést. Mivel közeledünk
a 2020-as határidőhöz, a széndioxidkibocsátás csökkentése érdekében
támogatni fogjuk a megújuló erőforrások
növekvő mértékű felhasználását és a fejlődő
energiahatékonyságot. A jó kezdeményezések

döntéshozatalában. A döntéseket az európai
polgárok érdekében a legmegfelelőbb szinten
kell meghozni, legyen az helyi, regionális,
nemzeti vagy az európai szint. Minden EU-s
szakpolitikának eredményesnek kell lennie,
tisztelnie kell a demokratikus értékeket,
harcolnia kell a korrupció ellen és nyitott,
átlátható módon kell szolgálnia a polgárokat.
Hatékony európai válaszokat fogunk adni az
alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság
elveinek megsértésére.

A zöld Európa

finanszírozása érdekében ösztönözni
fogjuk projektkötvények bevezetését a zöld
gazdaságban, a megújuló energiákban
és az ahhoz köthető technológiákban.
A termelésnek, a fogyasztásnak,
a mobilitási mintáknak cserélődnie, míg az
újrahasznosításnak fejlődnie kell. Célunk, hogy
mérsékeljük a nyomást a szűkös természeti
erőforrásokon és segítsünk a polgároknak
energiaszámlájuk és ökológiai lábnyomuk
csökkentésében. Harcolni fogunk az
energiaszegénység ellen és garantálni fogjuk
a minimális energia-hozzáférést mindenki
számára.

Európa világban betöltött szerepének erősítése

“Változtassuk
meg együtt
Európát!”

Az Európai Uniónak biztosítania kell
a demokrácia egyetemes alapelveit, a békét
és az emberi jogok tiszteletét, beleértve
a nők és a gyermekek jogait. Egy globalizált és
változó világban, mely telve van konfliktusokkal
és növekvő egyenlőtlenségekkel, Európának
is globális játékosnak kell lennie. Erős
szövetségeket kell kiépítenünk a közös kihívások
válaszaként. Azt akarjuk, hogy Európának
erős hangja legyen és birtokolja azokat
az eszközöket, amelyek előmozdítják
a békéhez, demokráciához és a jólétben
való osztozáshoz vezető utat a világon.
Európa egyesíti a védelmet, a fejlődést,
a kereskedelmet és a diplomáciai erőfeszítéseket
annak érdekében, hogy maximalizálni
tudja a pozitív hatásokat külpolitikájában.
Az EU-nak a béke hatásos ügynökének
és a védelmi együttműködés hatékony
támogatójának kell lennie. Támogatnunk kell
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az embereket a demokrácia, a társadalmi
igazságosság, a diszkrimináció-mentesség,
a szabadság harcában, az önkény minden
formája ellen világszerte. Támogatni fogjuk
a Keleti Partnerséget, mint fontos eszközt, amely
közelebb hozza az országokat az EU-hoz, és
erősítjük kapcsolatainkat a mediterrán régióval.
Fent kell tartanunk a támogatást Európa bővítése
érdekében. Az alapvető jogokat és az európai
értékekeket folytatólagosan és egyértelműen
tiszteletben kell tartani minden jövőbeli uniós
bővítés során. Harcolnunk kell a globális
egyenlőtlenség és a szegénység ellen,
segítve az elmaradott régiók fejlődését, valamint
előkészítve a Millenniumi Fejlődési Célokat és az
ENSZ 2015 program sikerét.

Ezzel a 10 javaslattal mi szocialisták, szociáldemokraták, munkások, demokraták és
progresszívek, meg fogjuk változtatni Európát a következő öt évben. Számítunk
szavazatára és fáradhatatlanul azon leszünk, hogy érvényesítsük érdekeit.
Változtassuk meg együtt Európát!
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