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Πιστεύουμε βαθιά ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αλλάξει. Στις Εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις
25 Μαΐου 2014, η ψήφος σου θα μας δώσει
την ευκαιρία να σου φτιάξουμε την Ευρώπη που
αξίζεις. Μία Ευρώπη που προοδεύει, μία Ευρώπη
που προστατεύει, μία Ευρώπη που δημιουργεί.
Η πολιτική οικογένεια των Σοσιαλιστών, με κόμματα
και από τις 28 χώρες της ΕΕ, θα παλέψει για ένα ασφαλές
μέλλον. Η δεξιά έχει δημιουργήσει μια Ευρώπη του φόβου
και της λιτότητας. Κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων χρόνων,
που κυριαρχούσε μια συντηρητική πλειοψηφία στην ΕΕ, εμείς
παλέψαμε για μια ισχυρή, κοινωνικά δίκαιη και δημοκρατική
Ευρώπη. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να βγούμε μπροστά. Για να το
κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε τη δική σου υποστήριξη, τη δική
σου βοήθεια, τη δική σου ψήφο.
Το πρόγραμμά μας για τα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, μια
παραγωγική οικονομία και την αίσθηση της κοινότητας και
του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Θέλουμε να βάλουμε τους
πολίτες και τους ψηφοφόρους και πάλι στην πρώτη γραμμή και να
δώσουμε ξανά ελπίδα στους νέους της Ευρώπης.
Αυτόν τον Μάιο για πρώτη φορά θα έχεις λόγο στο ποιος
κυβερνά την Ευρώπη. Με την ψήφο σου θα αποφασίσεις ποιος
θα είναι ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να
αλλάξουμε την πλειοψηφία της Δεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η μόνη ψήφος που θα παραγκωνίσει τους συντηρητικούς, είναι
η ψήφος για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες,
Εργατικούς, Προοδευτικούς και Δημοκράτες.
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I.

Μια Ένωση που προοδεύει

Είναι καιρός να δοθεί προτεραιότητα
στην απασχόληση.
Αυτή είναι η πρώτη και κύρια προτεραιότητα μας:
Οι Ευρωπαίοι, γυναίκες και άνδρες, πρέπει
να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά που να τους
επιτρέπει να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής.
Τα αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών
των τελευταίων 5 χρόνων σε πλήρεις αριθμούς
είναι, δυστυχώς, τα εξής: σχεδόν 27 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι, το ¼ των οποίων είναι νέοι άνθρωποι,
θέλουν να εργαστούν αλλά δε βρίσκουν δουλειά.
120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν
κοντά στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι για μας μια
πρόκληση που θα καθορίσει το έργο μας για αυτή
και την επόμενη γενιά και θα συνεχίσει να αποτελεί
προτεραιότητα μας ως μέρος της μακροπρόθεσμης
δέσμευσής μας για πλήρη απασχόληση. Στο
επίκεντρο της στρατηγικής μας για την απασχόληση
είναι η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος
´Εγγύηση για τη Νεολαία´. Για να επιτύχει αυτό
το πρόγραμμα, θα αυξήσουμε σημαντικά τον
προϋπολογισμό του και θα τον επεκτείνουμε σε
όλους τους πολίτες έως την ηλικία των 30. Για να
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θα εισάγουμε
μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική
και θα στηρίξουμε την Κοινωνική Οικονομία
μας και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Θα
προωθήσουμε καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες
και θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις των οικονομιών
μας. Θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο
κοινωνικό ντάμπινγκ, τερματίζοντας την πρακτική
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της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και των
επισφαλών συμβάσεων που βλάπτουν πολλούς
Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε να προωθήσουμε
την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα επιμείνουμε σε
αυστηρούς κανόνες για τη διασφάλιση της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία, για την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την
ποιότητα των θέσεων εργασίας· ενισχύοντας τα
δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
τον κοινωνικό διάλογο και τη νομοθεσία κατά
των διακρίσεων· βελτιώνοντας την προστασία
των εργαζομένων που αποσπώνται για να
εργαστούν σε άλλες χώρες, με την αναθεώρηση
της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων
και προωθώντας την καλύτερη συνεργασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στις επιθεωρήσεις εργασίας. Θα
εισάγουμε αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς σε
όλη την Ευρώπη, που θα θεσπίζονται είτε μέσω
νόμου ή μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουμε
πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες
μας να συμμετάσχουν αξιοπρεπώς και ισότιμα
στην οικονομία. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής που είναι υπό
διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα
πρέπει να είναι δεσμευτικές ως προς την προστασία
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων,
την αξιοπρεπή εργασία, τα περιβαλλοντικά
πρότυπα, τον πολιτισμό, καθώς και την εταιρική
κοινωνική ευθύνη και το δίκαιο εμπόριο.
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Η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας έβλαψε
τις οικονομίες μας και τιμώρησε εκείνους που
ευθύνονται λιγότερο για την πρόκληση της κρίσης.
Για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και
να τονώσουμε και πάλι την οικονομία, θα
δώσουμε προτεραιότητα στην καινοτομία, την
έρευνα, την κατάρτιση και σε μια καινοτόμα
πολιτική επανα-βιομηχανοποίησης ώστε
οι επαναστατικές ανακαλύψεις ευρωπαϊκών
εργαστηρίων και πανεπιστημίων να μπορούν να
μετατραπούν σε περισσότερες θέσεις εργασίας
για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Η λύση
που προτείνουμε είναι να θπάρχει μεγαλύτερο
περιθώριο ελιγμών για επενδύσεις μέσω των
εθνικών προϋπολογισμών που επεκτείνουν αντί
να συρρικνώνουν την οικονομία μας. Ενώ η κρίση
κατέδειξε ότι το Ευρώ μπορεί να λειτουργήσει
ως ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό μέσον, τα
τελευταία 5 χρόνια απέδειξαν ότι η δομή της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
εξακολουθεί να είναι ατελής. Έχει αναδειχθεί η
σημασία του καταμερισμού της ευθύνης και
των δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωζώνη. Θα
μειώσουμε τα ελλείμματα με βιώσιμο και δίκαιο
τρόπο και θα διαχειριστούμε το δημόσιο χρέος
στην Ευρώπη με νέα μέσα. Θέλουμε να υπάρξει
πραγματικός συντονισμός των οικονομικών
και δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη,
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Oι Ευρωπαίοι πολίτες αναγκάστηκαν να πληρώσουν
για τα λάθη και την ανευθυνότητα ενός άναρχου
οικονομικού τομέα. Η διάσωση των τραπεζών
έχει κοστίσει 1.6 τρισεκατομμύρια Ευρώ από τα

Ήρθε η ώρα για την επανεκκίνηση
της οικονομίας
που να λαμβάνει όμως υπόψην και τις κοινωνικές
επιδράσεις αυτών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να
διατηρούν την κυριαρχία τους και να συμμετέχουν
πλήρως στην άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου
αυτών των πολιτικών. Υπό αυτήν την έννοια, η
κληρονομιά που μας αφήνει η Τρόικα είναι μια
πλήρης αποτυχία. Μετά το τέλος των αποστολών
της Τρόικα στα διάφορα κράτη-μέλη, θα πρέπει
να θεσπιστεί ένα άλλο μοντέλο στα πλαίσια των
Ευρωπαϊκών Συνθηκών, το οποίο θα πρέπει
να είναι δημοκρατικό, κοινωνικά υπεύθυνο και
αξιόπιστο. Θα είμαστε αυστηροί θεματοφύλακες
του δημοσίου χρήματος, βελτιώνοντας την
ποιότητα των δημοσίων δαπανών, μειώνοντας τις
σπατάλες και κατευθύνοντας τις δαπάνες ώστε
να αποδίδουν τα βέλτιστα για τους Ευρωπαίους
πολίτες. Η καταπολέμηση της φορολογικής
απάτης, της φοροδιαφυγής (που ανέρχονται
σε περίπου 1 τρισεκατομύριο ευρώ κάθε χρόνο)
και του φορολογικού ανταγωνισμού είναι
προτεραιότητες- κλειδιά για ένα δίκαιο φορολογικό
σύστημα. Η μείωση κατά το ήμισυ της φορολογικής
απάτης έως το 2020 και η πάταξη των
φορολογικών παραδείσων αποτελούν βασικές
μας προτεραιότητες. Θα προωθήσουμε επίσης
φορολογικά μέτρα που θα ενισχύουν τη διαφάνεια
και θα αποτρέπουν τους φορολογικούς ελιγμούς.

“Οι Ευρωπαίοι,
γυναίκες και
άνδρες, πρέπει
να έχουν μια
αξιοπρεπή
δουλειά”

Θέτοντας τον οικονομικό τομέα στην υπηρεσία των
πολιτών και της πραγματικής οικονομίας
χρήματα των φορολογουμένων. Αυτά τα 5 χρόνια,
ο χρηματοπιστωτικός τομέας ισχυρίζεται ότι έχει
διδαχθεί από τα λάθη του. Εμείς, θα φροντίσουμε
οι τράπεζες να μην τζογάρουν ποτέ ξανά με
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τις ζωές των πολιτών. Αντ’ αυτού πρέπει να
δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα υποχρεώσει
τον χρηματοπιστωτικό τομέα να λειτουργήσει
για την πραγματική οικονομία και να συμβάλλει
με το δίκαιο μερίδιό του στην κοινωνία. Η ρύθμιση
επί των τραπεζών θα αναγκάσει τις τράπεζες να
υπηρετήσουν τις κοινότητές μας αντί να τις γδύνουν.
Οι επενδυτές πρέπει να επωμισθούν την ευθύνη και
για τις ζημίες των τραπεζών, όχι μόνο για τα κέρδη
τους. Θα ρυθμίσουμε περαιτέρω τον τραπεζικό
τομέα, θα περιορίσουμε την χρηματοπιστωτική
κερδοσκοπία και θα υψώσουμε ‘τείχη προστασίας’
μεταξύ Εμπορικών και Επενδυτικών Τραπεζών.

Θα περιορίσουμε τα μπόνους των τραπεζιτών
και θα επιταχύνουμε την εισαγωγή του Φόρου
επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών τον
οποίο στηρίζουμε εδώ και χρόνια ως μια δίκαιη
συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα
στην κοινωνία. Θα επιμείνουμε στη δημιουργία
ενός ανεξάρτητου και δημόσιου ευρωπαϊκού
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας
για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Τραπεζική
Ένωση που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των
ευρωπαίων πολιτών και για να δώσει ίση και δίκαιη
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη.

Προς μια Κοινωνική Ευρώπη
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Η δεξιά χρησιμοποιώντας νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, στέρησε από τους ανθρώπους ρυθμίσεις
που τους είχαν βοηθήσει να ανακάμψουν
από παλαιότερους δύσκολους καιρούς. Θα
αγωνιστούμε για μια Ευρώπη που δεν αφήνει
κανέναν πίσω. Ένα αξιοπρεπές εισόδημα,
ποιότητα και προσιτό κόστος εκπαίδευσης,
στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής
στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς και η επάρκεια
των συντάξεων είναι ζωτικής σημασίας συστατικά
για τις κοινωνίες μας. Για την επίτευξη των στόχων
αυτών, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη
μέλη για την αποτελεσματική και δίκαιη
ανακατανομή του πλούτου και των ευκαιριών.

Είναι απαραίτητοι οι δεσμευτικοί στόχοι για την
απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική
συνοχή. Οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής πρέπει
να είναι δεσμευτικοί σε όλες τις ευρωπαϊκές
πολιτικές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ
είναι μια ουσιαστική Κοινωνική Ένωση στον
ίδιο βαθμό που είναι και Οικονομική Ένωση:
οι οικονομικές ελευθερίες δεν μπορούν να
παραγκωνίσουν τα κοινωνικά δικαιώματα.
Θα δώσουμε ευκαιρίες στους Ευρωπαίους για να
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, επενδύοντας
στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την παροχή
φροντίδας στα παιδιά, τη διά βίου μάθηση, τον
πολιτισμό, την κινητικότητα των σπουδαστών, την
έρευνα και τη γνώση.

“Θα αγωνιστούμε για μια
Ευρώπη που δεν αφήνει
κανέναν πίσω”
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Η αρχή της ισότητας οφείλει να βρίσκεται
στην καρδιά της έννοιας του να είναι κάποιος
Ευρωπαίος πολίτης. Όλοι ωφελούμαστε ζώντας
σε μια πιο ισότιμη κοινωνία. Η διασφάλιση, η
προώθηση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων
των γυναικών και της ισότητας των
φύλων παραμένει μια από τις υψηλότερες
προτεραιότητές μας. Χρειαζόμαστε μια
σαφή δέσμευση για να βάλουμε τέλος στις

Μια Ένωση της ισότητας και των
δικαιωμάτων των γυναικών
διαφορές στους μισθούς και τις συντάξεις
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η βία κατά των
γυναικών πρέπει να τερματιστεί. Η συμφιλίωση
της επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή πρέπει να σημαίνει την αποκατάσταση
της ισορροπίας χωρίς να χρειάζονται θυσίες
και η ενίσχυση της ελεύθερης επιλογής
των γυναικών ως προς τα σεξουαλικά και
αναπαραγωγικά τους δικαιώματα πρέπει να

Μια Ένωση που
προστατεύει

II.

προστατευθεί επειγόντως και σθεναρά απέναντι
σε μια συντηρητική οπισθοδρόμηση. Θα είμαστε
αμείλικτοι στον αγώνα μας απέναντι σε κάθε
μορφή ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας,
τρανσοφοβίας και μισαλλοδοξίας. Παλεύουμε
για τις αξίες της ισότητας και της μη-διάκρισης
και προωθούμε την ίση κατανομή της δουλειάς,
της εξουσίας, του χρόνου και των ρόλων ανάμεσα
στους άνδρες και τις γυναίκες, τόσο στην δημόσια
όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. Θα εγγυηθούμε
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Απέναντι στην άνοδο του εξτρεμισμού, θα
αγωνιστούμε για μια Ευρώπη που σέβεται τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων, όχι μια
Ευρώπη που στηρίζεται στις προκαταλήψεις, το
μίσος και τον διχασμό. Όλοι πρέπει να έχουν
μια πραγματική ευκαιρία να συμμετάσχουν

τα δικαιώματα και την αξιοπρεπή διαβίωση
των παιδιών και θα διασφαλίσουμε ότι κανένας
άνθρωπος δεν στερείται την εργασία του, την
υπόστασή του, το μέλλον του ή οποιοδήποτε
άλλο θεμελιώδες δικαίωμά του εξαιτίας του
χρώματος του δέρματός του, του σεξουαλικού
του προσανατολισμού, της ταυτότητας του, της
θρησκείας του, της ηλικίας του, του φύλου του,
τυχόν αναπηρίας, της πολιτικής του άποψης ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης.

“θα αγωνιστούμε
για μια Ευρώπη
που σέβεται τα
δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις
όλων”

Μια Ένωση της διαφορετικότητας
και να συνεισφέρουν στην κοινωνία που ζουν.
Η ελεύθερη διακίνηση αποτελεί δικαίωμα και
θεμελιώδη αρχή της ΕΕ. Τα δικαιώματα όλων
των πολιτών και των νόμιμα αναγνωρισμένων
οικογενειών τους πρέπει να είναι σεβαστά, ενώ
παράλληλα πρέπει να παλεύουμε απέναντι
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στην απάτη και τις καταχρηστικές πρακτικές.
Ως προς τα θέματα της μετανάστευσης και των
πολιτικών χορήγησης ασύλου, πρέπει να επιδειχθεί
πραγματική αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ και να κατανεμηθούν
επαρκείς πόροι ούτως ώστε να αποφύγουμε
νέες ανθρώπινες τραγωδίες. Προκειμένου να
σώσουμε ζωές, η Ευρώπη και τα Κράτη-μέλη της
πρέπει να δράσουν με πνεύμα αλληλεγγύης και

Μια ασφαλής και υγιής ζωή για όλους
Οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να ζήσουν μια
ασφαλή και υγιή ζωή. Θέλουμε αυστηρότερους
κανόνες που ενδυναμώνουν τους καταναλωτές.
Θα προστατέψουμε το δικαίωμα των Ευρωπαίων
να απολαμβάνουν ασφαλές φαγητό, ασφαλή
προϊόντα και ένα ασφαλές περιβάλλον
διαβίωσης. Αναγνωρίζουμε το στρατηγικό ρόλο
της αγροτικής οικονομίας και της αλιείας για τις
κοινωνίες μας και θέλουμε να προωθήσουμε μια
βιώσιμη και ακμάζουσα αγροτική ανάπτυξη. Η ΕΕ
πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις,
και ειδικά την ψηφιακή ατζέντα και θα πρέπει
να μπορεί να εγγυηθεί ευρεία πρόσβαση στο

Διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή
νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πολιτών και τη πρόσβασή τους
στην πληροφορία. Είναι ζωτικής σημασίας να
βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία
της ιδιωτικής ζωής, την ελευθερία και την ασφάλεια.
Η ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί το δικαίωμα των πολιτών
στην ασφάλεια, προωθώντας τη συνεργασία στον
τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου και
διασυνοριακού εγκλήματος.

“Για πρώτη φορά στην ιστορία
της ΕΕ, θα έχεις εσύ, άμεσα,
το λόγο να υποδείξεις τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής”

να θεσπίσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς
για να κατανεμηθούν δίκαια οι ευθύνες.
Θέλουμε αποτελεσματικές πολιτικές για την
μετανάστευση και την ένταξη, συνδυασμένες
με βοήθεια προς τις χώρες από τις οποίες
προέρχονται οι μετανάστες. Η Η καταπολέμηση
του σύγχρονου δουλεμπορίου επιβάλλεται να
ενισχυθεί.
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III.

Μια Ένωση που λειτουργεί
08 Περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, θα έχεις εσύ,
άμεσα, το λόγο να υποδείξεις τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε περήφανοι που
ηγούμαστε σε αυτό το πραγματικό βήμα προς
μια πιο δημοκρατική Ευρώπη και που χαράξαμε
πρώτοι τον δρόμο που τώρα και άλλα πολιτικά
κόμματα ακολουθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
μια πολιτική ένωση που διασφαλίζει την ισότητα
των πολιτών της και την ισότητα των κρατώνμελών της. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, η κοινωνία των
πολιτών και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να έχουν
πλήρη δημοκρατική συμμετοχή και έλεγχο επί
των αποφάσεων της ΕΕ. Θα διεκδικήσουμε έναν
εξέχοντα ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Η ΕΕ πρέπει να επανακτήσει την παγκόσμια
πρωτοπορία της στην προστασία του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και στην
καταπολέμηση της ρύπανσης και της κλιματικής
αλλαγής. Αυτό απαιτεί να συνεργαστούμε στενά
με τους διεθνείς εταίρους μας και ταυτόχρονα
να ηγηθούμε δια του καλού παραδείγματός μας.
Θα υποστηρίξουμε την καθαρή τεχνολογία
και την παραγωγή με περιβαλλοντικά
φιλικές μεθόδους. Καθώς πλησιάζουμε στην
διορία του 2020, θα υποστηρίξουμε περαιτέρω
δεσμευτικούς στόχους για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για την
αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

που διαθέτει νομοθετικές και ελεγκτικές εξουσίες
και ισχυρό λόγο για τον προϋπολογισμό, ως ο
κατεξοχήν θεσμός της ΕΕ που εκπροσωπεί τους
πολίτες της. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται
στο πιο κατάλληλο επίπεδο, είτε αυτό είναι
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό, προς
το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Όλες
οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, να
σέβονται τις δημοκρατικές αξίες, να πολεμούν τη
διαφθορά και να υπηρετούν τους πολίτες με τρόπο
καθαρό και διαφανή. Θα θέσουμε σε εφαρμογή
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές δράσεις κατά της
προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Μια πράσινη Ευρώπη
Θα προωθήσουμε τη θέσπιση Επενδυτικών
Ομολόγων για τη χρηματοδότηση ζωτικών
επενδύσεων στην πράσινη οικονομία, την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την
τεχνολογία. Η παραγωγή, η κατανάλωση και
τα πρότυπα μετακίνησης πρέπει να αλλάξουν
και η αξιοποίηση της ανακύκλωσης πρέπει να
βελτιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε την
πίεση στους εξαντλούμενους φυσικούς πόρους
και θα βοηθήσουμε τους πολίτες να μειώσουν
τους λογαριασμούς τους για την κατανάλωση
ενέργειας και το οικολογικό τους αποτύπωμα.
Θα αγωνιστούμε κατά της «ενεργειακής
φτώχειας» και θα εγγυηθούμε ένα ελάχιστο
επίπεδο πρόσβασης στην ενέργεια για όλους.

Προς μια Νέα Ευρώπη - Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
Όπως υιοθετήθηκε από το Εκλογικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος Στη Ρώμη την 1η Μαρτίου 2014

Προωθώντας την επιρροή της Ευρώπης στον κόσμο

“Μαζί, θα
αλλάξουμε
την Ευρώπη”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φέρει τις
οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, της
ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και
των δικαιωμάτων των γυναικών και των
παιδιών. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με συγκρούσεις και
αυξανόμενες ανισότητες, η Ευρώπη οφείλει
να είναι ένας παγκόσμιος παίχτης. Πρέπει
να οικοδομήσουμε ισχυρές συμμαχίες για
να ανταποκριθούμε στις κοινές προκλήσεις.
Θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια δυνατή φωνή
και τα κατάλληλα εργαλεία για να ηγηθεί στην
προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας
και της κοινής ευημερίας σε όλο τον κόσμο.
Η Ευρώπη συνδυάζει αμυντικές, αναπτυξιακές,
εμπορικές και διπλωματικές προσπάθειες για
να μεγιστοποιήσει την θετική επίδραση της
εξωτερικής της πολιτικής. Η ΕΕ πρέπει να είναι ένα
αποτελεσματικός παράγοντας της ειρήνης στο

10
εξωτερικό και να προωθεί αποτελεσματικά την
αμυντική συνεργασία. Οφείλουμε να στηρίξουμε
τον αγώνα των λαών για δημοκρατία, κοινωνική
δικαιοσύνη, κατάργηση των διακρίσεων και
ελευθερία απέναντι σε κάθε μορφή κατοχής
οπουδήποτε στον κόσμο. Θα υποστηρίξουμε
την ‘Ανατολική Εταιρική Σχέση’ ως ένα σημαντικό
εργαλείο για να φέρουμε χώρες πιο κοντά στην
ΕΕ και να προωθήσουμε ισχυρούς δεσμούς με την
περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να συνεχίσουμε
να στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή διεύρυνση. Τα
θεμελιώδη δικαιώματα και οι Ευρωπαϊκές αξίες
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά
με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο σε
κάθε μελλοντική προσχώρηση. Πρέπει να
καταπολεμήσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες
και τη φτώχεια, προωθώντας συνεκτικές πολιτικές
για την ανάπτυξη και συντελώντας στην επιτυχία
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της
Ατζέντας των ΗΕ για την περίοδο μετά το 2015.

Με αυτούς τους 10 πυλώνες, εμείς, οι Σοσιαλιστές, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Εργατικοί,
οι Δημοκράτες και Προοδευτικοί, θα αλλάξουμε την Ευρώπη στα επόμενα
5 χρόνια. Στηριζόμαστε στην ψήφο σου και θα εργαστούμε άοκνα για ΄σένα.
Μαζί, θα αλλάξουμε την Ευρώπη.

