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Trdno smo prepričani, da se mora Evropska unija
spremeniti. Na volitvah v Evropski parlament maja letos
nam bo vaš glas dal priložnost, da dosežemo EU, ki si jo
zaslužite. Evropo, ki napreduje, Evropo, ki varuje, Evropo,
ki uresničuje. Naša politična družina strank iz 28 držav se bo
posvetila temu, da vam bo priborila varno prihodnost. Desnica je
ustvarila Evropo strahu in varčevalnih ukrepov. V zadnjih petih letih, ko
je EU vodila konservativna večina, smo se borili za močno, socialno
pravično in demokratično Evropo. Zdaj pa je čas, da začnemo voditi
iz ospredja. Da bi nam to uspelo, potrebujemo vašo podporo, vašo
pomoč, vaš glas.
S svojim programom za naslednjih pet let Evropske unije bomo
ponovno spodbudili ustvarjanje novih delovnih mest, produktivno
gospodarstvo, smisel za skupnost in spoštovanje ljudi. Želimo, da kot
državljani in volivci spet prevzamete odločilno vlogo, evropski mladini
pa želimo povrniti upanje.
Maja letos boste prvič imeli besedo pri tem, kdo bo vodil Evropo.
S svojim glasom boste odločili, kdo bo naslednji predsednik Evropske
komisije. Edino, kar lahko spremeni prevlado desnice v Evropski uniji,
je glas za evropske socialiste, socialne demokrate, delavske stranke,
demokrate in napredne stranke.
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I.

Unija, ki napreduje
Čas je, da na prvo mesto
postavimo delovna mesta

To je naša prva in glavna skrb: Evropejci in
Evropejke morajo imeti dostojna delovna
mesta, ki jim bodo omogočala kakovostno
življenje. Toda poglejmo si zapuščino
gospodarskih politik v zadnjih petih letih, in
sicer v golih številkah: skoraj 27 milijonov
Evropejcev, ki hočejo delati in med katerimi
je kar četrtina mladih, ne more najti
zaposlitve. 120 milijonov ljudi v Evropi živi
na pragu revščine ali pod njim. Ustvarjanje
delovnih mest za mlade je izziv, ki nas bo
opredelil, za to generacijo in za naslednjo,
ter bo ostal naša ključna prednostna
naloga kot del dolgoročne zavezanosti za
polno zaposlenost. V osrčju naše strategije
o zaposlovanju je popolno izvajanje
našega načrta za jamstvo za mlade. Da
bi zagotovili uspeh tega programa, bomo
bistveno povečali njegov proračun in ga
razširili na vse mlade do 30. leta starosti.
Za ustvarjanje delovnih mest bomo uvedli
ambiciozno evropsko industrijsko politiko
ter podprli naše socialno gospodarstvo ter
naša mala in srednja podjetja. Spodbujali
bomo inovativne zelene tehnologije in
izboljšali uspešnost naših gospodarstev.
Zaustaviti želimo socialni damping, in
sicer z odpravo izkoriščanja delavcev ter
negotovih pogodb, ki škodujejo številnim
Evropejcem. Spodbujati želimo socialno
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pravičnost. Vztrajali bomo pri trdnih
pravilih za zagotovitev enakega plačila
za enako delo, varstvu delavcev ter
kakovosti delovnih mest; okrepili bomo
pravice sindikatov, socialni dialog ter
protidiskriminacijsko zakonodajo; z
revizijo direktive o napotitvi delavcev bomo
izboljšali zaščito delavcev, napotenih v
druge države, spodbujali pa bomo tudi
boljše sodelovanje pri delovnih inšpekcijah
na evropski ravni. Po vsej Evropi bomo
uvedli dostojno minimalno plačo, ki
bo bodisi določena z zakonom bodisi s
kolektivnimi pogodbami. Delovna mesta, ki
jih ustvarjamo, morajo našim državljanom
omogočiti, da bodo v gospodarstvu s
ponosom in enakovredno sodelovali. Vsi
trgovinski sporazumi, tudi sporazum, o
katerem zdaj potekajo pogajanja z ZDA,
morajo biti zavezani varstvu človekovih
in socialnih pravic, dostojnega dela,
okoljskih standardov, kulture, pa tudi
družbeni odgovornosti gospodarskih družb
in pravični trgovini.
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Politika, ki temelji zgolj na varčevanju,
škoduje našim gospodarstvom ter kaznuje
tiste, ki so najmanj odgovorni za začetek
krize. Da bi dosegli ustvarjanje delovnih
mest in ponoven zagon gospodarstva,
bomo prednost namenili inovacijam,
raziskavam, usposabljanju ter pametni
politiki ponovne industrializacije, zato da
se bodo lahko izredna odkritja v evropskih
laboratorijih pretvorila v več delovnih mest
za delavce v Evropi. Naša rešitev je več
manevrskega prostora za naložbe prek
nacionalnih proračunov, ki bodo naše
gospodarstvo širili, ne pa ga krčili. Kriza je
pokazala, da lahko evro učinkovito ublaži
težavne razmere, vendar je iz zadnjih
petih let razvidno, da struktura evropske
ekonomske in monetarne unije še vedno
ni dokončana. V teh kriznih letih se je
izkazal pomen vzajemne odgovornosti
in pravic v evrskem območju. Primanjkljaj
bomo odpravili trajnostno in pravično,
javni dolg v Evropi pa bomo obvladovali
z novimi instrumenti. Vzpostaviti želimo
resnično usklajevanje ekonomske in
fiskalne politike v evrskem območju, pri
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Evropejci so morali plačati za napake in
neodgovornost nereguliranega finančnega
sektorja. Reševanje bank je stalo 1,6
trilijona EUR davkoplačevalskega

Čas je za ponoven zagon gospodarstva
tem pa bomo upoštevali njihove socialne
učinke na vašo skupnost. Evropski
parlament in nacionalni parlamenti
morajo ohraniti suverenost ter v celoti
sodelovati pri izvrševanju demokratičnega
nadzora nad temi politikami. V zvezi s
tem je trojka doživela očiten neuspeh.
Ko bo zaključila svoje misije, bi bilo treba
vzpostaviti nov model v okviru ustanovnih
pogodb EU, ta pa mora biti demokratičen,
družbeno odgovoren in verodostojen.
Strogo bomo pazili na javni denar, povečali
bomo kakovost javne porabe, zmanjšali
zapravljanje in usmerili izdatke, da bi
Evropejcem zagotovili kar največ za njihov
denar. Boj proti davčnim goljufijam in
davčnim utajam (ki vsako leto znesejo
približno 1 trilijon EUR) ter davčna
konkurenca sta glavni prednostni nalogi
za pravičen davčni sistem. Prepolovitev
davčnih utaj do leta 2020 in odprava
davčnih oaz sta naši ključni prednostni
nalogi. Poleg tega bomo podpirali davčna
pravila, ki bodo zagotavljala preglednost in
preprečevala izogibanje davkom.

“Evropejci in
Evropejke morajo
imeti dostojna
delovna mesta.”

Finančni sektor mora biti v službi državljanov
in realnega gospodarstva
denarja. Vseh teh pet let je finančni sektor
govoril, da so ga napake izučile. Poskrbeli
bomo, da banke nikoli več ne bodo
kockale z življenji državljanov. Dejavno
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moramo vzpostaviti okvir, na podlagi
katerega bo finančni sektor moral delati
za realno gospodarstvo in prispevati svoj
pošten delež k družbi. Predpisi bodo banke
prisilili, da bodo vašim skupnostim služile,
namesto da bi jih ropale. Investitorji bi
morali prevzeti odgovornost tudi za izgube
bank, ne le za njihov dobiček. Bančni
sektor bomo dodatno regulirali, zajezili
finančne špekulacije, med komercialnim
in investicijskim bančništvom pa vzpostavili
čvrsto in dobro varovano ločnico. Omejili
bomo bonuse bankirjev ter pospešili

Za socialno Evropo
Desnica je uporabila neoliberalne
politike in odpravila pomoči ljudem, ki
so jih potrebovali, da bi si opomogli po
težkih časih. Borili se bomo za Evropo,
v kateri nihče ne bo zapostavljen.
Bistvene sestavine naših družb so dostojen
zaslužek, kakovostno in cenovno dostopno
izobraževanje, stanovanja, vključno s
socialnimi stanovanji, zdravstveno varstvo,
varstvo otrok in starejših, pa tudi primerne
pokojnine. Za uresničitev teh ciljev mora
EU podpreti države članice pri učinkoviti
in pošteni prerazporeditvi bogastva
in priložnosti. Izredno pomembni so
zavezujoči cilji glede zaposlovanja,

“Borili se bomo za Evropo,
v kateri nihče ne bo zapostavljen.”

uvedbo davka na finančne transakcije, ki
ga že leta podpiramo kot pošten prispevek
finančnega sektorja za družbo. Vztrajali
bomo pri ustanovitvi neodvisne in javne
evropske bonitetne agencije. Še naprej
si bomo prizadevali za izgradnjo trdne
bančne unije, ki bo varovala evropske
državljane in jim nudila enakovreden in
pošten dostop do posojil v Evropi.
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izobraževanja in socialne kohezije. V vseh
evropskih politikah je treba spoštovati cilje
socialne politike. Poskrbeti moramo, da bo
EU prava socialna unija v enaki meri,
kot je gospodarska unija: gospodarske
svoboščine ne morejo biti pomembnejše
od socialnih pravic. Evropejcem bomo dali
priložnost, da razvijejo svoj potencial, zato
bomo vlagali v izobraževanje, spretnosti,
zmogljivosti za varstvo otrok, vseživljenjsko
učenje, kulturo, mobilnost študentov,
raziskave in znanje.
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V osrčju zavesti evropskih državljanov
mora biti načelo enakosti. Življenje
v bolj enakopravni družbi bo koristilo
vsem. Zagotavljanje, spodbujanje in
krepitev pravic žensk in enakosti med
spoloma so med našimi glavnimi
prednostnimi nalogami. Potrebujemo
zavezujočo obvezo, da bi odpravili
razlike med spoloma pri plačah in

Unija enakosti in pravic žensk
pokojninah. Odpraviti je treba nasilje
nad ženskami. Usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja mora pomeniti
spodbujanje ravnovesja, ne žrtvovanja,
svobodno izbiro in uresničevanje spolnih
in reproduktivnih pravic žensk pa je
treba spričo silovitega konservativnega
nasprotovanja čim prej močno zaščititi.
Neumorno se bomo borili proti vsem

II.

Unija, ki varuje

oblikam rasizma, seksizma, homofobije,
transfobije in nestrpnosti. Zavzemamo
se za vrednote enakovrednosti in
nediskriminacije ter za to, da morajo
ženske in moški enakovredno deliti delo,
moč, čas in vloge, tako v javni kot v zasebni
sferi. Zaščitili bomo pravice in dobrobit
otrok ter poskrbeli, da nihče ne bo brez
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Zaradi naraščajočega ekstremizma se
bomo borili za Evropo, kjer se bodo
spoštovale pravice in dolžnosti vseh in
kjer ne bo predsodkov, sovraštva in delitve.
Vsakdo mora imeti pravo priložnost za

dela, položaja, prihodnosti ali druge
temeljne pravice zaradi barve kože, spolne
usmerjenosti, identitete, vere, starosti, spola,
invalidnosti, političnega mnenja ali drugih
oblik diskriminacije.

Unija raznolikosti

sodelovanje in prispevanje k družbi, v
kateri živi. Svoboda gibanja je pravica in
temeljno načelo EU. Spoštovati je treba
pravice državljanov in njihovih zakonsko
priznanih družin, obenem pa se je treba

“Borili se bomo za
Evropo, kjer se
bodo spoštovale
pravice in
dolžnosti vseh.”
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boriti proti prevaram in zlorabam. Pri
priseljenski in azilni politiki je treba pokazati
pravo solidarnost med vsemi državami
članicami EU, da bi preprečili nadaljnje
človeške tragedije, za to pa je treba nameniti
dovolj sredstev. Človeška življenja bomo
rešili le, če bodo Evropa in države članice

Varno in zdravo življenje za vse
Evropski državljani si zaslužijo varno in
zdravo življenje. Hočemo strožja pravila,
ki bodo dala moč potrošnikom. Zaščitili
bomo pravico Evropejcev do varne hrane,
varnih izdelkov in varnega življenjskega
okolja. Zavedamo se strateške vloge
kmetijstva in ribištva v naši družbi ter želimo
spodbujati trajnosten in cvetoč razvoj
podeželja. EU se mora prilagoditi novim
izzivom, zlasti digitalni agendi, ter zagotoviti
široko dostopnost interneta. Potrebujemo
dobro zakonodajo EU o varstvu osebnih

podatkov državljanov in dostopu
do informacij. Bistveno je najti pravo
ravnovesje med zasebnostjo, svobodo in
varnostjo. EU bi morala zagotoviti pravico
državljanov do varnosti, zato pa spodbujati
sodelovanje v boju proti organiziranemu in
čezmejnemu kriminalu.

“Prvič v zgodovini Evropske
unije boste neposredno odločali
o imenovanju predsednika
Evropske komisije.”

nastopale solidarno in bodo imele prave
mehanizme za delitev odgovornosti.
Hočemo učinkovito politiko vključevanja
in sodelovanja, pa tudi namenjati pomoč
državam, iz katerih prihajajo migranti.
Okrepiti je treba boj proti trgovini z ljudmi.
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III.

Unija, ki uresničuje
demokracije in soudeležbe
državljanov v procesih odločanja
08 Več
Prvič v zgodovini EU boste neposredno
odločali o imenovanju predsednika
Evropske komisije. Ponosni smo, da
smo konkretno usmerili korak na pot k
bolj demokratični Evropi in tlakovali pot,
po kateri zdaj stopajo druge politične
stranke. Evropska unija je politična unija,
ki zagotavlja enakost vseh državljanov
ter enakost držav. Evropski državljani,
evropska družba in socialni akterji morajo
polno demokratično sodelovati in nadzirati
odločitve Evropske unije. Spodbujali bomo
vidno vlogo Evropskega parlamenta, ki ima
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EU mora ponovno prevzeti
svetovno vodilno vlogo pri varovanju
narave in naravnih virov ter boju
proti onesnaževanju in podnebnim
spremembam. Za to je potrebno
tesno sodelovanje z našimi globalnimi
partnerji, voditi pa je treba z zgledom.
Podprli bomo čisto tehnologijo in
okolju prijazno proizvodnjo. Ker se
približujemo roku, določenem za leto
2020, bomo podprli dodatne zavezujoče
cilje o zmanjšanju emisij ogljika, povečano
uporabo obnovljivih virov energije ter
boljšo energetsko učinkovitost. Spodbujali

zakonodajne, proračunske in nadzorne
pristojnosti kot institucija EU, ki predstavlja
njene državljane. V interesu evropskih
državljanov je treba odločitve sprejemati
na najustreznejši ravni, naj bo to na
lokalni, regionalni ali evropski.
Vse politike morajo biti učinkovite,
spoštovati morajo demokratične vrednote,
preprečevati korupcijo ter odprto in
pregledno služiti državljanom. Uvedli bomo
učinkovito evropsko odzivanje na kršitve
temeljnih pravic, demokracije in pravne
države.

Zelena Evropa
bomo izvajanje projektnih obveznic za
financiranje dobrih naložb v zeleno
gospodarstvo, obnovljive vire energije in
tehnologijo. Vzorci proizvodnje, porabe in
mobilnosti se morajo spremeniti, uporaba
recikliranja pa se mora izboljšati. Na ta
način bomo zmanjšali pritisk na redke
naravne vire in pomagali državljanom,
da zmanjšajo svoje račune za energijo
ter ekološki odtis. Borili se bomo proti
energetski revščini ter zagotovili
minimalni dostop do energije za vse.
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Uveljavljanje vpliva Evrope v svetu

“Skupaj bomo
spremenili
Evropo.”

Evropska unija mora nositi univerzalna
načela demokracije, miru in spoštovanja
človekovih pravic, vključno s pravicami
žensk in otrok. V globaliziranem in
spreminjajočem se svetu s konflikti in
vedno večjimi neenakostmi mora biti
Evropa globalni igralec. Da bi se odzvali
na skupne izzive, potrebujemo močna
zavezništva. Želimo, da se Evropo dobro
sliši in da ima vse potrebno za vodilno
vlogo pri spodbujanju miru, demokracije
in skupne blaginje po vsem svetu. Evropa
za čim večji pozitivni vpliv pri svoji zunanji
politiki združuje prizadevanja na področju
obrambe, razvoja, trgovine, in diplomacije.
EU mora biti učinkovita zagovornica miru
po svetu in učinkovita glasnica sodelovanja
na področju obrambe. Podpreti moramo
ljudi, ki se kjer koli po svetu borijo za
demokracijo, socialno pravičnost,
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nediskriminacijo ter proti okupaciji. Podprli
bomo vzhodno partnerstvo kot pomemben
instrument za približevanje držav EU ter
spodbujali trdne odnose v Sredozemlju.
Ohraniti moramo podporo za evropsko
širitev. Temeljne pravice in evropske
vrednote je treba še naprej jasno spoštovati
pri vsakem prihodnjem pristopu. Boriti se
moramo proti globalnim neravnovesjem
in revščini, spodbujati skladnost politik za
razvoj in zagotoviti uspeh razvojnih ciljev
tisočletja ter agende Združenih narodov po
letu 2015.

S temi desetimi projekti bomo socialisti, socialni demokrati, delavske stranke, demokrati in
napredne stranke v naslednjih petih letih spremenili Evropo. Zanašamo se na vaš glas
in se obvezujemo, da se bomo v vašem imenu neumorno trudili.
Skupaj bomo spremenili Evropo.

