Uusi sosiaalinen sopimus Euroopalle
ESP:n manifesti 2019
Euroopan unionin on oltava paremmin kansalaisen palveluksessa. Vuoden 2019 toukokuussa
pidettävät Euroopan parlamentin vaalit ovat tilaisuus muuttaa EU:ta ja rakentaa
oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Yhteiskuntamme kantavat edelleen vuoden 2008
talouskriisin sosiaalisia kustannuksia, ja meillä on kiireellisiä haasteita käsiteltävänä.
Euroopan on ratkaistava eriarvoisuus, edistettävä verotuksen oikeudenmukaisuutta, torjuttava
ilmastonmuutoksen uhkaa, hyödynnettävä digitaalinen vallankumous, varmistettava
oikeudenmukainen maatalousalan uudistus, hallittava maahanmuuttoa paremmin ja taattava
kaikkien eurooppalaisten turvallisuus. Eurooppa tarvitsee johtajuutta ja poliittisen suunnan
muutoksen. Sen myötä menneisyyden uusliberalistiset ja konservatiiviset mallit jäävät taakse.
Tulevaisuudessa tulee keskittyä laadukkaiden työpaikkojen tarjoamiseen kansalaisille,
terveelliseen ympäristöön, sosiaaliturvaan ja taloudelliseen malliin, jossa puututaan
eriarvoisuuteen ja elinkustannuksiin. Nykytilanne ei ole vaihtoehto. Tarvitaan radikaali muutos,
jotta luomme tulevaisuuden, johon kaikki eurooppalaiset voivat uskoa. Nostalgiset
kansallismieliset myyvät ainoastaan vaarallisia harhakuvitelmia, jotka vaarantavat aiemman
edistyksen tulokset ja eurooppalaiset arvot. Meidän – sosialistien ja demokraattien – on
taattava kansalaisten hyvinvointi ja varmistettava sosiaalinen ja ekologinen edistys.
Siinä kukaan ihminen ja mikään alue ei jää paitsioon ympäristöllisten ja digitaalisten
uudistusten suhteen. Euroopan on siirryttävä tuotannossa ja kulutuksessa kiertotalouteen,
joka kunnioittaa planeettamme rajallisuutta. Haluamme vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä
kunnioittaen sen monimuotoisuutta. Sosialisteina ja demokraatteina ehdotamme uutta
sosiaalista sopimusta Euroopalle.
TASA-ARVOINEN JA OIKEUDENMUKAINEN EUROOPPA. Epätasa-arvoa on
vähennettävä ja vaurauden ja omaisuuden keskittyminen harvojen etuoikeutettujen käsiin on
estettävä. Hyvinvoinnin Eurooppa, jossa on vahva hyvinvointivaltio, yhteiskunnallisia
turvaverkkoja ja laadukkaat julkiset palvelut, on ratkaisevan tärkeä köyhyyden ehkäisemiseksi
ja erityisryhmien, kuten nuorten, vanhusten, haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden
ja työttömien, suojelemiseksi. Meillä on velvollisuus suojella ihmisiä, jos he sairastuvat,
menettävät työnsä, kärsivät vammoista tai joutuvat vaikeaan tilanteeseen. Oikeus
laadukkaaseen terveydenhuoltoon, koulutukseen ja riittäviin eläkkeisiin on yleismaailmallinen,
ja sitä on puolustettava. Kaikenikäisillä ihmisillä on oikeus työskennellä ja elää ihmisarvoisella
tavalla. Työttömyyttä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä on torjuttava yhdessä ja niitä ei saa
pitää yksilöiden epäonnistumisena. Periaatetta, jonka mukaan samasta työstä maksetaan
samalla työpaikalla sama palkka, on kunnioitettava. Kaikilla työntekijöillä on oltava samat
oikeudet: ei työtä ilman sopimusta, ei työtä ilman oikeudenmukaista palkkaa, ei
nollatuntisopimuksia eikä pakkoyrittäjyyttä. Taistelemme riittävien vähimmäispalkkojen
puolesta kaikkialla Euroopassa. Työssäkäyvien köyhyys on moraalisesti ja taloudellisesti
epäoikeudenmukaista.
Haluamme
täydentävän
eurooppalaisen
työttömyysvakuutusmekanismin, jolla tuetaan jäsenvaltioita silloin, kun työttömyys kasvaa
voimakkaasti. Tehokas yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja ammattiliittojen jäsenyys ovat paras
tapa taata työntekijöiden suojelu ja palkkojen kasvu. Haluamme vahvan eurooppalaisen
työvoimaviranomaisen, jolla on valtuudet torjua sosiaalista polkumyyntiä ja varmistaa
oikeudenmukainen työvoiman liikkuvuus EU:n laajuisesti. Sosiaalista suunnitelmaa tarvitaan,

jotta EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari voidaan muuttaa sitoviksi sääntöiksi, jotka vahvistavat
hyvinvointijärjestelmiä, kunnioittavat työmarkkinamalleja ja parantavat elintasoa.
SOLIDAARINEN EUROOPPA ENEMMISTÖLLE, EI HARVOILLE VALITUILLE. Emme
kumartele hallitsemattomille markkinavoimille ja laitamme vihdoinkin pisteen säästöpolitiikalle.
Euroopan on luotava taloudellisia mahdollisuuksia kaikille ja varmistettava, että hyvinvointi on
kestävää ja että se jakautuu oikeudenmukaisesti kaikille eurooppalaisille. Tarvitsemme pitkän
aikavälin investointisuunnitelman, jotta saamme teollisuusalat ja työntekijät hyötymään
vihreään talouteen siirtymisestä, digitaalisesta vallankumouksesta ja tekoälyn kasvusta.
Euroopan teollisuusstrategian on ohjattava investointeja tutkimukseen ja innovointiin, tuettava
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä varmistettava, että EU:ssa syntyy työpaikkoja ja niitä
suojellaan. Myös euroalue tarvitsee merkittävää uudistamista ja oman budjetin.
Eurooppalaisia verotussääntöjä on tarkistettava siten, että ne varmasti edistävät kestävää
kasvua ja työllisyyttä. Kansalaisten sosiaalisten oikeuksien on oltava etusijalla suuryritysten
taloudellisiin vapauksiin nähden. Haluamme oikeudenmukaisuutta verotukseen ja jatkamme
veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa. Edistämme yhteistä
eurooppalaista lähestymistapaa tehokkaan ja asianmukaisen verotustason varmistamiseksi ja
yritysverotuksen alennuskilpailun pysäyttämiseksi. Jokaisen kansalaisen ja yrityksen on
annettava oikeudenmukainen panos yhteiskunnalle. Voitot on verotettava siellä, missä ne
syntyvät. Vahvistamme rahoitus- ja pankkisektorin sääntöjä, koska kansalaisten ei pidä
kantaa pankkien tekemien virheiden kustannuksia, eivätkä heidän talletuksensa saa
vaarantua. Eurooppa tarvitsee vahvemman budjetin, jolla varmistamme kansalaisten,
alueiden ja maiden yhtenäisyyden ja solidaarisuuden, paranamme elintasoa kaikkialla
Euroopassa ja vähennämme eriarvoisuutta.
KESTÄVÄ EUROOPPA, JOKA SUOJELEE MAAPALLOA. Euroopan on taisteltava
eturintamassa ympäristön puolesta ja torjuttava ilmastonmuutosta, etenkin koska osa
kansainvälisistä kumppaneistamme on jäämässä jälkeen asiassa. Euroopan on suojeltava
biologista monimuotoisuutta maanosassamme ja maailmanlaajuisesti sekä pysäytettävä
saastuminen. Visiossamme yhdistyvät planeettamme suojelu ja kaikkien kansalaisten etu.
Puhtaan ilman, veden ja energian sekä laadukkaiden elintarvikkeiden on oltava kaikkien
saatavilla. EU:n on tehtävä kestävän kehityksen sopimus, joka sisältää sosiaaliset ja
ekologiset tavoitteet sen varmistamiseksi, että taloudelliset edut eivät mene ympäristön edelle.
”Just Transition” -rahasto auttaa YK:n kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja
tavoitteiden toteuttamisessa vuoteen 2030 mennessä sosiaalisesti oikeudenmukaisella
tavalla. Nostamme EU:n ilmastopoliittista kunnianhimoa Pariisin sopimuksen ja uusimman
ilmastonmuutostutkimuksen mukaisesti. Ympäristönsuojelu edellyttää Euroopan teollisuuden
uudistamista, jotta voimme olla johtava uusiutuvan energian tuottaja ja ilmastoneutraali
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä olisi verotettava koko EU:ssa
sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siten, että saastuttajat maksavat ja edulliseen ja
puhtaaseen energiaan tehtäviä investointeja tuetaan. Parantamalla liikkuvuutta ja ilmanlaatua
sekä kohtuuhintaisten ja energiatehokkaiden asuntojen tarjontaa voimme parantaa
kansalaisten elämänlaatua. Edistämme suunnitelmaa edullisesta asumisesta ja puhtaasta
julkisesta liikenteestä Euroopassa. Torjumme energian ja veden puutetta ja takaamme
helposti saatavilla olevat, terveelliset ja laadukkaat elintarvikkeet ja turvalliset tuotteet, sekä
haluamme
estää
vahingollisen
altistumisen
myrkyllisille
kemikaaleille.
EU:n
maatalouspolitiikan uudistuksen täytyy osaltaan vastata uusiin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin,
kuten kestäviin
tuotantomenetelmiin,
parempaan
ravitsemukseen,
ruokajätteen
vähentämiseen, parempaan eläinten hyvinvointiin, ilmastonsuojeluun ja biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseen.

VAPAA JA DEMOKRAATTINEN EUROOPPA. Demokratia on yksi EU:n perusarvoista. Sitä
on kunnioitettava Euroopassa ja edistettävä sen ulkopuolella. Lupaamme puolustaa ja
parantaa demokratiaamme ja antaa kansalaisille mahdollisuudet osallistua paikalliselta tasolta
aina Euroopan tasolle. Kansalaisten osallistumista, julkista vastuuvelvollisuutta sekä
oikeudenmukaisia ja avoimia päätöksentekoprosesseja on parannettava kaikilla tasoilla.
Haluamme avoimia ja elinvoimaisia yhteiskuntia, joissa ihmisillä on yhtäläiset oikeudet ja
joissa voidaan elää ilman syrjintää, ennakkoluuloja ja seksismiä sekä joissa sekä
kunnioitetaan täysin ihmisten yksityisyyttä ja turvallisuutta. Kulttuurinen moninaisuus
rikastuttaa Eurooppaa ja eurooppalaisia. Monimuotoisuus on osa Euroopan identiteettiä ja
voimaa, ja kaikkien vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava. Ehdotamme, että 9. toukokuuta
olevasta Eurooppa-päivästä tehdään kaikissa jäsenvaltioissa yleinen vapaapäivä, jolla
juhlistetaan Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Taistelemme niitä vastaan, jotka lietsovat
vihaa, suvaitsemattomuutta ja muiden syrjintää. Puolustamme oikeusvaltiota ja
ihmisoikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistamme, että EU:lla on kaikki tarvittavat
välineet tämän toteuttamiseksi. Haluamme voimakkaita toimenpiteitä EU:n varojen ja julkisten
varojen väärinkäytön estämiseksi riippumatta siitä, pyritäänkö väärinkäytöllä tavoittelemaan
yksityistä voittoa vai vahvistamaan poliittista valtaa. Kansalaisia suojelevilla organisaatioilla ei
saa jatkossa olla kohtuuttomia paineita rahoituksen ja toimintaoikeuksiensa suhteen.
Vastustamme niitä, jotka painostavat demokratiaa levittämällä valeuutisia, manipuloimalla
julkista keskustelua tai tarkoituksellisesti häiritsemällä demokraattista vuorovaikutusta.
Vapaita ja riippumattomia tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa on tuettava, niillä on
oltava mahdollisuus osallistua demokratiaan ja epäkohtien paljastajia on suojeltava.
Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen tehostaa rajat ylittävän
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.
FEMINISTINEN EUROOPPA, JOSSA KAIKILLA ON SAMAT OIKEUDET. Emme hyväksy
mitään syrjinnän muotoa nykyaikaisessa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Haluamme
sitovan EU:n sukupuolten tasa-arvostrategian, jonka avulla jatkamme työtä palkka- ja
eläkevajeiden lopettamiseksi. Torjumme seksuaalista häirintää ja sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa. Varmistamme kaikille mahdollisuuden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.
Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan. Uskomme yhteiskuntaan, jossa samanlainen
työ- ja yksityiselämän tasapaino ja poliittinen osallistuminen toteutuu sekä naisille että miehille
ja jossa jokaisella naisella on oikeus uraan, aivan kuten jokaisella miehellä on oikeus
kasvattaa lapsiaan ja huolehtia perheestään. Teemme jatkossakin ahkerasti töitä, jotta kaikki
syrjinnän muodot saataisiin loppumaan. Euroopan olisi poistettava HLBTI-henkilöiden
oikeudelliset ja yhteiskunnalliset esteet elää vapaata, tasa-arvoista ja ihmisarvoista elämää.
EDISTYKSELLINEN EUROOPPA JA NUORISOA KOSKEVA SUUNNITELMA. Luomme
parempaa tulevaisuutta, kun nuorilla on enemmän mahdollisuuksia ja ikääntyneet eivät enää
pelkää epävarmuutta elämänsä myöhemmässä vaiheessa. Nuorille Euroopassa on annettava
mahdollisuudet ja taidot muodostaa tulevaisuutensa ja kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi.
Tulevien sukupolvien kehityksen on perustuttava sukupolvien välisen solidaarisuuden
periaatteeseen. On mahdotonta hyväksyä, että lähes joka neljännellä lapsella on riski elää
köyhyydessä. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus laadukkaaseen terveydenhuoltoon,
lastenhoitoon, koulutukseen, asumiseen ja ravitsemukseen. Haluamme ottaa käyttöön
eurooppalaisen lapsitakuun, jotta voimme varmistaa tämän toteutumisen. Saavuttaaksemme
tavoitteemme täydestä
nuorisotyöllisyydestä
ja
yhteiskunnallisen
syrjäytymisen
vähentämisestä, laajennamme myös nuorisotakuuta, joka auttaa jo nyt miljoonia nuoria
eurooppalaisia saamaan laadukkaita työ- ja harjoittelupaikkoja sekä jatkokoulutusta. Koulutus
on oikeus, jonka on oltava kaikkien saatavilla. Tuemme ja vahvistamme edelleen Erasmus+ -

ohjelmaa. Varmistamme, että siitä voivat hyötyä kaikki sosiaalisesta taustasta riippumatta.
Lopuksi haluamme ottaa käyttöön eurooppalaiset kulttuurisetelit, joilla tuetaan nuorten pääsyä
osalliseksi kulttuurielämyksistä.
VAHVA JA YHTENÄINEN EUROOPPA, JOKA EDISTÄÄ PAREMPAA MAAILMAA.
Maailman muuttuessa yhä epävakaammaksi Euroopan on oltava demokratian, rauhan ja
vakauden
esikuva
sekä
sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden,
vuoropuhelun,
monenkeskisyyden, ihmisoikeuksien, ihmisarvoisen työn, oikeusvaltion, kestävän kehityksen
ja sukupuolten tasa-arvon mittapuu. Meidän on toimittava yhtenäisinä arvaamattomia ja
eristymään pyrkiviä kumppaneita kohtaan ja edistettävä toisenlaista globalisaatiota. Samaan
aikaan EU:n on ajettava YK:n uudistamista. Haluamme varmistaa, että EU sisällyttää sitovat
sosiaaliset ja ympäristölliset standardit, ihmisoikeudet, kuluttajansuojan ja työntekijöiden
oikeudet kaikkiin tulevaisuudessa sovittaviin kauppasopimuksiin. Näiden sopimusten olisi
oltava demokraattisen valvonnan alaisia, jotta kansalaisyhteiskunnan osallistuminen voidaan
varmistaa. Vastustamme vapaakauppasopimuksissa esillä ollutta vanhanaikaista ns.
yksityistä välimiesjärjestelmää. Pidämme kiinni lupauksestamme sijoittaa 0,7 %
bruttokansantulostamme viralliseen kehitysapuun ja vahvistaa kumppanuuksia kehitysmaiden
kanssa. Kehitämme edelleen yhteistä eurooppalaista puolustustamme yhdistämällä ja
jakamalla resurssejamme rauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi yhteistyössä Naton ja
muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Eurooppa tarvitsee oikeudenmukaisen yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan, joka
perustuu jäsenvaltioiden kesken jaettuun vastuuseen ja solidaarisuuteen sekä yhteistyöhön
alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa. Me kaikki voimme hyötyä hyvin järjestetystä,
säännöllisestä ja oikeudenmukaisesta siirtolaisjärjestelmästä. Se voi auttaa vahvistamaan
taloutta, luoda uusia työpaikkoja ja ylläpitää hyvinvointijärjestelmää. Euroopan on järjestettävä
maahanmuutto ihmisarvoisemmalla, oikeudenmukaisemmalla ja suunnitelmallisemmalla
tavalla, ylläpidettävä tehokkaampaa rajavalvontaa, torjuttava ihmiskauppaa ja ihmisten
rikollista hyväksikäyttöä sekä parannettava turvapaikanhakijoiden suojelua. Tätä varten
meidän on avattava turvallisia ja laillisia kanavia, tuettava naapurialueiden suojeluvalmiuksia
ja puututtava maahanmuuton perimmäisiin syihin, mukaan lukien ilmastonmuutokseen. Tämä
edellyttää uutta kumppanuutta Afrikan kanssa ja kattavaa eurooppalaista Afrikan
investointisuunnitelmaa. Edistämme kotouttamiskäytäntöjen parempaa rahoitusta ja tuemme
vastaanottavia kaupunkeja ja yhteisöjä.
Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa 2019 ovat oikea hetki allekirjoittaa uusi sosiaalinen
sopimus Euroopalle, joka suojelee kansalaisten oikeuksia ja edistää solidaarisuutta. Se
takaa paremman elämän enemmistölle, ei harvoille valituille. Teemme työtä Euroopan sielun
ja yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Euroopan sosialidemokraattinen puolue luo
edistystä ja parantaa kansalaisten elämää kylissä, kaupungeissa ja alueilla kaikkialla
Euroopassa. Tukemalla ESP:n jäsenpuolueita olet tukemassa ja kehittämässä tällaista
tulevaisuuden Eurooppaa.

