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Credem cu tărie că Uniunea Europeană
trebuie să se schimbe. În luna mai a acestui an,
în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European
votul dumneavoastră ne va conferi șansa de a realiza
acea UE pe care o meritaţi. O Europă a progresului,
o Europă protectoare, o Europă performantă. Familia noastră
politică care include partide din 28 de ţări se va dedica luptei
pentru asigurarea unui viitor sigur pentru dumneavoastră. Politica de
dreapta a creat o Europă a fricii și austerităţii. În 5 ani de majoritate
conservatoare la nivelul UE, ne-am luptat pentru o Europă puternică,
echitabilă din punct de vedere social și democratică. Dar acum a
venit vremea să preluăm conducerea. Pentru a face acest lucru, avem
nevoie de sprijinul, ajutorul și votul dumneavoastră.
Prin programul nostru pentru următorii 5 ani, Uniunea Europeană va
reveni la crearea de locuri de muncă, la o economie productivă,
la un sentiment al comunităţii și la respectul pentru oameni. Dorim
ca, în calitatea dumneavoastră de cetăţean și votant, să vă reconferim
controlul și să redăm speranţa tineretului european.
În luna mai a acestui an veţi avea pentru prima dată un cuvânt de
spus cu privire la cine conduce Europa. Prin votul dumneavoastră
veţi decide cine va fi noul președinte al Comisiei Europene. Pentru
a schimba majoritatea de dreapta din Uniunea Europeană, singurul vot
care contează este un vot pentru socialiștii europeni, social-democraţi,
laburiști, democraţi și progresiști.
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I.

O Uniune a progresului

Este timpul să punem locurile
de muncă pe primul plan
Aceasta este prima și principala noastră
prioritate: Europenii, femei și bărbaţi,
trebuie să aibă un loc de muncă decent,
care să le permită o bună calitate a vieţii.
Iată în continuare moștenirea politicilor
economice din ultimii cinci ani, în cifre clare:
aproximativ 27 de milioane de europeni
care doresc să muncească nu reușesc să
își găsească un loc de muncă, printre care
aproximativ un sfert dintre tinerii noștri. 120
de milioane de europeni trăiesc la limita
sau sub limita pragului de sărăcie. Crearea
de locuri de muncă pentru tineri este o
provocare definitorie pentru noi, pentru
generaţia actuală și viitoare și va rămâne o
prioritate cheie pentru noi, făcând parte din
angajamentul nostru pe termen lung faţă
de ocuparea completă a forţei de muncă.
Strategia noastră privind locurile de muncă
este centrată pe implementarea deplină a
planului nostru Garanţia pentru tineret.
Pentru a asigura reușita acesteia, îi vom spori
în mod substanţial bugetul și o vom extinde
la toate persoanele cu vârsta sub 30 de ani.
În vederea creării de locuri de muncă, vom
introduce o politică industrială europeană
ambiţioasă și vom sprijini economia noastră
socială și întreprinderile noastre mici și
mijlocii. Vom promova tehnologii ecologice
inovatoare și vom îmbunătăţi performanţa
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economiilor noastre. Dorim să punem capăt
dumpingului social, prin eliminarea practicii
de exploatare a lucrătorilor și a contractelor
dezavantajoase care aduc prejudicii multor
europeni. Dorim să promovăm justiţia
socială. Ne vom concentra pe instituirea
unor norme puternice care să garanteze
egalitatea de remunerare pentru aceeași
muncă, protecţia drepturilor muncitorilor și
locuri de muncă de calitate; pe consolidarea
drepturilor sindicatelor, a dialogului
social și a legislaţiei de combatere a
discriminării; pe îmbunătăţirea protecţiei
lucrătorilor detașaţi în altă ţară prin revizuirea
Directivei privind lucrătorii detașaţi; și pe
promovarea unei mai bune cooperări la nivel
european în materie de inspecţii de muncă.
Vom introduce în întreaga Europă salarii
minime decente, stabilite fie prin lege, fie
prin contractul colectiv de muncă. Locurile
de muncă pe care le creăm trebuie să le
asigure tuturor posibilitatea de a participa la
economie de pe poziţii de egalitate. Toate
acordurile comerciale, inclusiv cel aflat în
curs de negociere cu Statele Unite, trebuie
să respecte protecţia drepturilor omului
și a drepturilor sociale, munca decentă,
standardele de mediu, cultura, precum și
responsabilitatea socială a întreprinderilor și
comerţul echitabil.
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Politica bazată exclusiv pe măsuri de
austeritate a avut un impact negativ asupra
economiilor noastre, făcându-i să sufere pe
cei mai puţin responsabili de generarea crizei.
În vederea creării de locuri de muncă și a
relansării economiei, vom acorda prioritate
inovării, cercetării, instruirii, precum și unei
politici inteligente de reindustrializare,
astfel încât marile descoperiri făcute în
laboratoarele și universităţile europene să
poate fi transpuse în mai multe locuri de
muncă pentru lucrătorii din Europa. Soluţia
noastră constă într-un spaţiu mai mare
de manevră pentru investiţii din bugetele
naţionale care să genereze creștere în loc de
recesiune economică. Cu toate că actuala
criză a demonstrat că moneda euro poate fi
o rezervă eficientă de capital, ultimii cinci ani
au arătat că uniunea economică și monetară
europeană este în continuare incompletă. S-a
demonstrat importanţa punerii în comun a
responsabilităţii și drepturilor în cadrul zonei
euro. Vom reduce deficitele în mod durabil
și echitabil și vom gestiona datoria publică
în Europa cu ajutorul a noi instrumente.
Dorim să instituim o coordonare reală
a politicilor economice și fiscale la nivelul
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Europenii au fost nevoiţi să plătească pentru
erorile și iresponsabilitatea unui sector
financiar nereglementat. Salvarea băncilor
a costat 1 600 miliarde EUR din banii

Este timpul să relansăm economia
zonei euro, care să ţină seama de efectele
sociale ale deciziilor respective asupra
comunităţii dumneavoastră. Parlamentul
European și parlamentele naţionale trebuie
să își păstreze suveranitatea și să fie pe
deplin implicate în exercitarea controlului
democratic asupra acestor politici. În acest
sens, moștenirea troicilor este un adevărat
eșec. După încheierea misiunilor troicilor, ar
trebui instituit un alt model în cadrul tratatelor
UE, care să fie democratic, responsabil din
punct de vedere social și credibil. Vom
fi gardieni duri ai banului public, sporind
calitatea cheltuielilor publice, eliminând
pierderile și direcţionând cheltuielile astfel
încât să obţinem cele mai mari avantaje
pentru cetăţenii europeni. Combaterea
fraudelor fiscale, a evaziunii fiscale (care
se ridică la aproximativ 1 000 miliarde EUR
anual) și a concurenţei fiscale sunt priorităţi
cheie pentru instituirea unui sistem fiscal
echitabil. Reducerea la jumătate a evaziunii
fiscale până în anul 2020 și combaterea
mai acerbă a paradisurilor fiscale sunt
principalele noastre priorităţi. De asemenea,
vom promova norme fiscale care să asigure
transparenţa și să prevină evaziunea.

“Femeile şi bărbaţii
din Europa trebuie
să aibă un loc de
muncă decent.”

Plasarea sectorului financiar în slujba cetăţenilor
și a economiei reale
contribuabilului. După 5 ani, sectorul financiar
a afirmat că a desprins învăţăminte din
greșelile proprii. Ne vom asigura că băncile
nu vor mai avea niciodată posibilitatea de
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a se juca cu vieţile cetăţenilor. În schimb,
trebuie să instituim în forţă un cadru care să
determine sectorul financiar să activeze
în folosul economiei reale și să aducă o
contribuţie adecvată la societate. Procesul de
reglementare va obliga băncile să activeze în
folosul comunităţilor dumneavoastră – nu să
le jefuiască. Investitorii ar trebui să își asume
răspunderea pentru pierderile din sistemul
bancar, nu doar să beneficieze de câștiguri.
Vom continua procesul de reglementare
a sectorului bancar, vom limita specula
financiară și vom implementa sisteme

Către o Europă socială
Guvernarea de dreapta a utilizat politici
neoliberale în vederea eliminării dispoziţiilor
care le-au permis cetăţenilor să se remonteze
în urma unor perioade dificile. Vom lupta
pentru o Europă care nu lasă pe nimeni
în urmă. Un venit decent, calitatea și
accesibilitatea învăţământului, a locuinţelor,
inclusiv a locuinţelor sociale, a asistenţei
medicale, a îngrijirii copiilor și vârstnicilor,
precum și pensii adecvate sunt componentele
cruciale ale societăţilor noastre. În vederea
atingerii acestor obiective, UE trebuie să
sprijine statele membre în redistribuirea
eficace și echitabilă a bunăstării și

“Vom lupta pentru o Europă care
nu îşi abandonează cetăţenii.”

adecvate de protecţie între băncile comerciale
și cele de investiţii. Vom plafona primele
bancherilor și vom urgenta introducerea
taxei pe tranzacţiile financiare, pe care o
susţinem de ani de zile ca fiind o contribuţie
echitabilă pe care sectorul financiar o poate
aduce societăţii. Vom insista pe crearea unei
agenţii publice europene de rating de
credit. Ne vom continua eforturile pentru
a construi o uniune bancară puternică,
concepută astfel încât să ofere protecţie
cetăţenilor europeni și să asigure accesul
egal și echitabil la creditare în Europa.
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șanselor. Este esenţială introducerea unor
ţinte obligatorii în materie de ocupare
a forţei de muncă, educaţie și coeziune
socială. Toate politicile europene trebuie
să ţină seama de obiectivele de politică
socială. Trebuie să asigurăm că UE este o
adevărată uniune socială, nu doar o uniune
economică: libertăţile economice nu pot
fi mai importante decât drepturile sociale.
Vom oferi europenilor oportunităţi de a-și
dezvolta potenţialul prin investiţii în educaţie,
competenţe, asigurarea de îngrijiri pentru
copii, învăţare pe tot parcursul vieţii, cultură,
mobilitatea studenţilor, cercetare și cunoaștere.
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Principiul egalităţii trebuie să fie central
conceptului de cetăţean european. Cu toţii
suntem avantajaţi să trăim într-o societate
mai egală. Asigurarea, promovarea și
sporirea drepturilor femeilor și a egalităţii de
gen rămâne una din cele mai importante
priorităţi ale noastre. Avem nevoie de un
angajament ferm pentru a elimina diferenţa
de remunerare și de pensie între femei și

O Uniune a egalităţii și a
drepturilor femeilor
bărbaţi. De asemenea, trebuie eliminată
violenţa împotriva femeilor. Reconcilierea
vieţii profesionale cu viaţa de familie trebuie
să se traducă prin promovarea echilibrului,
nu a sacrificiului, iar promovarea dreptului
la liberă alegere pentru femei, precum și a
accesului acestora la drepturile sexuale și
reproductive, necesită o protecţie imediată
și puternică în faţa reacţiilor vehemente

II.

O Uniune a protecţiei

venite din partea conservatorilor. Vom
stărui în combaterea tuturor formelor de
rasism, sexism, homofobie, transfobie și
intoleranţă. Apărăm valori ca egalitatea
și nediscriminarea și promovăm ideea că
femeile și bărbaţii trebuie să partajeze în
mod egal munca, puterea, timpul și rolurile,
atât în viaţa publică, cât și în viaţa privată.
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În faţa unui val de extremism, vom sprijini
o Europă care respectă drepturile și
obligaţiile tuturor cetăţenilor, iar nu o
Europă dominată prejudecăţi, ură și dezacord.
Cu toţii trebuie să avem șansa reală de a

Vom salvgarda drepturile și bunăstarea
copiilor și vom asigura că nicio persoană
nu va fi privată de un loc de muncă, poziţie,
șansă sau orice alt drept fundamental
din cauza culorii pielii, orientării sexuale,
identităţii, religiei, vârstei, genului, unei
dizabilităţi, opiniei politice sau oricărei alte
forme de discriminare.

O Uniune a diversităţii

participa și de a contribui la societăţile în
care trăim. Libera circulaţie este un drept
și un principiu fondator al UE. Drepturile
cetăţenilor și familiile acestora constituite legal
trebuie respectate, iar noi suntem datori să

“Vom lupta
pentru o Europă
care respectă
drepturile şi
obligaţiile tuturor.”
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combatem fraudele și abuzurile. Adevărata
solidaritate dintre statele membre ale
UE trebuie demonstrată printr-o politică
în materie de migraţie și azil care să evite
producerea de noi tragedii umane și prin
alocarea unor resurse suficiente. În vederea
salvării de vieţi, Europa și statele membre

O viaţă sigură și sănătoasă pentru toţi
Cetăţenii europeni merită un trai sigur și
sănătos. Vrem norme mai stringente care să
confere putere consumatorilor. Vom proteja
drepturile europenilor la hrană sigură,
produse sigure și la un mediu sigur de trai.
Recunoaștem rolul strategic al agriculturii și
pescuitului pentru societăţile noastre și dorim
să promovăm o dezvoltare rurală durabilă
și prosperă. UE trebuie să se adapteze la
noile provocări, în special agenda digitală și
să garanteze acces la internet în bandă largă.
Avem nevoie de o legislaţie UE puternică în

materie de protecţie a datelor personale
ale cetăţenilor și acces la informaţii. Este
esenţial să se atingă un echilibru adecvat
între viaţă privată, libertate și securitate. UE
ar trebui să garanteze dreptul cetăţenilor
la securitate prin promovarea cooperării
în combaterea crimei organizate și a
infracţiunilor transfrontaliere.

“Pentru prima oară în istoria Uniunii
Europene, veţi avea un cuvânt de
spus în desemnarea preşedintelui
Comisiei Europene.”

trebuie să acţioneze în mod solidar și să
dispună de mecanismele adecvate partajării
responsabilităţilor. Vrem politici eficiente
în materie de integrare și participare,
precum și asistenţă pentru ţările de origine
ale migranţilor. Combaterea traficului de fiinţe
umane trebuie intensificată.
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III.

O Uniune a performanţei
nivel mai ridicat de democraţie
și participare
08 Un
Pentru prima dată în istoria UE, veţi avea un
cuvânt de spus în numirea președintelui
Comisiei Europene. Suntem mândri că
putem conduce această etapă concretă către
o Europă mai democratică și că am deschis
calea pe care acum o urmează și alte partide
politice. Uniunea Europeană este o uniune
politică care asigură egalitatea cetăţenilor
săi, precum și egalitatea statelor sale membre.
Cetăţenii europeni, societatea civilă și actorii
sociali trebuie să dispună de dreptul deplin
de participare și control democratic în
ceea ce privește deciziile Uniunii Europene.
Vom promova un rol mai proeminent al
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UE trebuie să își redobândească poziţia
de lider în protecţia naturii și a resurselor
naturale și să combată poluarea și
schimbările climatice. Pentru aceasta
este necesară atât o cooperare strânsă
cu partenerii noștri globali, cât și oferirea
unui exemplu. Vom sprijini tehnologia și
producţia ecologică. Întrucât ne apropiem
de termenul-limită 2020, vom sprijini
introducerea unor ţinte mai stricte privind
reducerea emisiilor de carbon, utilizarea la
scară mai largă a energiilor regenerabile
și îmbunătăţirea eficienţei energetice. Vom

Parlamentului European, care să dispună
de competenţe legislative, bugetare și de
control, în calitate de instituţie a UE care își
reprezintă cetăţenii. Deciziile trebuie luate
la un nivel cât mai adecvat, și anume local,
regional, naţional sau european, în interesul
cetăţenilor europeni. Toate politicile
trebuie să fie eficiente, să respecte valorile
democratice, să combată corupţia și să fie în
folosul cetăţenilor într-o manieră deschisă și
transparentă. Vom institui reacţii europene
eficiente în faţa atingerilor aduse drepturilor
fundamentale, democraţiei și statului de drept.

O Europă ecologică

promova implementarea obligaţiunilor pentru
finanţarea proiectelor pentru finanţarea
investiţiilor optime în economia ecologică,
energii regenerabile și tehnologie. Modelele
de producţie, consum și mobilitate trebuie
schimbate și trebuie asigurată o utilizare mai
bună a reciclării. Astfel vom reduce presiunea
asupra resurselor naturale limitate și vom
sprijini cetăţenii să își reducă facturile la
energie, precum și amprenta ecologică.
Vom combate penuria de energie și vom
garanta accesul minim la energie pentru toţi.
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Promovarea influenţei Europei la nivel mondial

“Împreună
vom schimba
Europa.”

Uniunea Europeană trebuie să fie
ambasadoarea principiilor universale ale
democraţiei, păcii și respectării drepturilor
omului, inclusiv a drepturilor femeilor
și copiilor. Într-o lume globalizată și în
permanentă schimbare, măcinată de conflicte
și inegalităţi tot mai mari, Europa trebuie să
fie un actor global. Trebuie să construim
alianţe puternice în faţa provocărilor comune.
Vrem ca Europa să aibă o voce puternică și
să dispună de instrumentele adecvate pentru
a deţine poziţia de lider în promovarea
păcii, democraţiei și prosperităţii comune
la nivel mondial. În cadrul politicii sale externe,
Europa combină eforturile în materie de
apărare, dezvoltare, comerţ și diplomaţie
pentru maximizarea efectelor pozitive. UE
trebuie să fie un agent puternic de pace peste
hotare și un promotor eficient al cooperării
pentru apărare. Trebuie să sprijinim
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persoanele care luptă pentru democraţie,
justiţie socială, nediscriminare și libertate
împotriva oricărei forme de opresiune
oriunde la nivel mondial. Vom sprijini
Parteneriatul estic ca instrument important
de creare a unei legături mai strânse a
anumitor ţări cu UE și vom promova relaţii
mai puternice cu regiunea Mării Mediterane.
Trebuie să menţinem sprijinul pentru
procesul de extindere a UE. Drepturile
fundamentale și valorile europene vor fi în
continuare respectate în mod neechivoc în
cadrul oricărui proces de aderare. Trebuie
să combatem dezechilibrele și sărăcia de
la nivel global prin promovarea coerenţei
politicilor în vederea dezvoltării și asigurării
reușitei Obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului și a agendei post-2015 a ONU.

Prin intermediul acestor 10 proiecte, noi, socialiștii, social-democraţii, laburiștii, democraţii și
progresiștii vom schimba Europa în următorii 5 ani. Contăm pe votul dumneavoastră și
vom acţiona neobosit în interesul dumneavoastră.
Împreună vom schimba Europa.

