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Evropska unija mora bolje služiti svojim državljanom. Volitve v Evropski parlament, ki bodo
potekale 26. maja 2019, so priložnost za prenovo in vzpostavitev pravičnejše Evropske unije.
Naša družba si še ni opomogla od gospodarske krize iz leta 2008 in se še vedno sooča z
izzivi. Premagati moramo neenakosti, boriti se moramo za pravično davčno zakonodajo, se
spopasti z grožnjo podnebnih sprememb, izkoristiti digitalno revolucijo, zagotoviti pravično
preoblikovanje kmetijstva, bolje obvladovati migracije in zagotoviti varnost za vse Evropejce.
Evropa potrebuje nove karizmatične voditelje, opustiti mora neoliberalne in konservativne
modele upravljanja preteklosti ter se osredotočiti na kakovostna delovna mesta za svoje
državljane, na zdravo okolje, socialno varnost in na ekonomski model, ki bo odpravljal
neenakost in visoke življenjske stroške. Status quo ne more biti več rešitev. Za izgradnjo
prihodnosti, v katero bomo lahko verjeli vsi Evropejci, so potrebne radikalne spremembe.
Nostalgični nacionalisti, ki prodajajo zgolj nevarne iluzije, ogrožajo dosedanje dosežke in
evropske vrednote. Mi, socialisti in demokrati, moramo poskrbeti za blaginjo državljanov ter
socialni in ekološki napredek, pri čemer ne smemo pozabiti na najbolj ranljive skupine
ljudi. Evropa mora vzpostaviti pogoje za prehod v krožno gospodarstvo in potrošnjo, ki
spoštuje zmožnosti našega planeta. Želimo okrepiti enotnost Evrope in hkrati spoštovati njene
raznolikosti. Kot socialisti in demokrati predlagamo novo socialno pogodbo za Evropo.
EVROPA ENAKOSTI IN PRAVIČNOSTI. Neenakost moramo občutno zmanjšati, ustaviti pa
moramo tudi kopičenje bogastva in premoženja v rokah peščice privilegiranih. Evropa blaginje
s socialno stabilnimi državami, trdnimi mrežami socialne varnosti in kakovostnimi javnimi
storitvami je ključna za preprečevanje revščine in zaščito tistih, ki jo najbolj potrebujejo,
vključno z mladimi, starejšimi, ranljivimi skupinami, delavci in brezposelnimi. Dolžni smo
zaščititi ljudi, ki zbolijo, izgubijo službo, trpijo zaradi invalidnosti, ali se znajdejo v težkem
položaju. Pravica do kakovostne zdravstvene oskrbe, izobraževanja in dostojne pokojnine je
del splošnih pravic, ki jih je treba zagovarjati. Pravico do dela in dostojnega življenja imajo vsi
ljudje, ne glede na starostno skupino. Brezposelnost in socialno izključenost je treba
obravnavati kolektivno, ne kot individualno pomanjkljivost. Spoštovati je treba načelo enakega
plačila za enako delo. Vsi delavci morajo uživati svoje pravice, preprečiti je treba zaposlitve
brez pogodb in brez pravičnega plačila, prekarno delo ter prepovedati pogodbe brez urnih
postavk in lažne zaposlitve. Borili se bomo za dostojne minimalne plače v Evropi. Revščina,
ki se pojavlja pri delovno aktivnih, je moralno in ekonomsko neupravičena. Vzpostaviti želimo
evropski mehanizem za dopolnilno zavarovanje v primeru brezposelnosti. Učinkovit socialni
dialog in članstvo v sindikatih sta najboljša načina za zaščito zaposlenih in povišanje plač.
Želimo si vzpostavitev močnega evropskega organa za delo, ki se bo boril proti socialnemu
dampingu in zagotavljal pravično mobilnost delavcev po vsej Evropski uniji. Potrebujemo načrt
socialnih ukrepov, s katerimi bomo steber socialnih pravic Evropske unije preoblikovali v
zavezujoča pravila, ki bodo krepila sisteme socialnega varstva, spoštovala modele trga dela
in izboljšala življenjski standard.
EVROPA SOLIDARNOSTI ZA VEČINO, NE LE ZA PEŠČICO. Ne nameravamo se vdati
nenadzorovanim tržnim silam. Dokončno moramo odpraviti politike zategovanja pasu. Evropa
mora ustvariti gospodarske priložnosti za vse in z dolgoročnim naložbenim načrtom zagotoviti,
da bo blaginja trajnostna in da si jo bodo pravično delili vsi Evropejci. Evropska industrijska
strategija mora usmerjati naložbe v raziskave in inovacije, podpirati usposabljanje in

vseživljenjsko učenje ter skrbeti, da se v Evropski uniji delovna mesta ustvarjajo in obenem
zaščitijo. Evrsko območje potrebuje reformo in lastni proračun. Evropska fiskalna pravila je
treba prenoviti, da bodo spodbujala trajnostno rast in zaposlovanje. Socialne pravice za
državljane morajo imeti prednost pred gospodarskimi svoboščinami velikih družb. Doseči
želimo pravično davčno zakonodajo, zato se bomo še naprej borili proti davčnim utajam,
izogibanju plačila davkov in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Spodbujali bomo skupen
evropski pristop, da bi zagotovili ustrezno raven učinkovitega obdavčevanja. Vsak državljan
in vsako podjetje mora s spoštovanjem svojih davčnih obveznosti na pošten način prispevati
k družbi. Dobiček je treba obdavčiti tam, kjer se ustvarja. Okrepili bomo pravila finančnega in
bančnega sektorja, saj državljani ne smejo kriti stroškov napak, ki jih naredijo banke, in njihovi
prihranki ne smejo biti ogroženi. Evropa potrebuje močnejši proračun za zagotovitev kohezije
in solidarnosti med državljani, regijami in državami.
TRAJNOSTNO NARAVNANA EVROPA, KI ŠČITI NAŠ PLANET. Evropa mora biti vodilna
sila v skrbi za okolje in pri obvladovanju podnebnih sprememb. Ustaviti mora onesnaževanje
in varovati biotsko raznovrstnost. Naša vizija združuje zaščito planeta, saj morajo biti čist zrak,
čista voda, čista energija in kakovostna hrana dostopni vsem. Evropska unija mora sprejeti
Pakt o trajnostnem razvoju s socialnimi in ekološkimi cilji, s katerim bo poskrbela, da
gospodarski interesi ne bodo prevladali nad varstvom okolja. Sklad za pravičen prehod bo
pomagal uresničevati Agendo 2030 za trajnostni razvoj Organizacije združenih narodov z
upoštevanjem načela družbene pravičnosti. Zastavili bomo višje podnebne cilje v skladu s
Pariškim sporazumom in najnovejšimi znanstvenimi dognanji o podnebnih spremembah.
Zaščita okolja zahteva prenovo evropske industrije, tako da bo ta postala vodilna na področju
obnovljivih virov energije in najkasneje do leta 2050 tudi podnebno nevtralna. Emisije CO2 je
treba obdavčiti po vsej Evropski uniji na socialno pravičen način, s čimer bi onesnaževalci
plačali in podprli naložbe v cenovno sprejemljivo čisto energijo. Državljani zaslužijo boljšo
kakovost življenja, zato bomo spodbujali načrte za cenovno dostopna in energetsko učinkovita
stanovanja ter strategije za izboljšanje mobilnosti, kakovosti zraka, okolju prijazen javni
prevoz. Borili se bomo proti pomanjkanju energije in vode. Zagotoviti želimo dostopno, zdravo
in kakovostno hrano, varne izdelke ter zadati konec izpostavljenosti škodljivim kemikalijam.
Reforma kmetijske politike Evropske unije mora pomagati pri izpolnjevanju novih družbenih
zahtev, ki vključujejo trajnostne načine proizvodnje, kakovostnejšo prehrano, zmanjšanje
živilskih odpadkov, boljše počutje živali, varstvo podnebja in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
SVOBODNA IN DEMOKRATIČNA EVROPA. Demokracija je temeljna vrednota Evropske
unije, ki jo moramo spoštovati, v tujini pa spodbujati. Varovali in izboljšali bomo svoj
demokratični sistem, da bo okrepil udejstvovanje državljanov od lokalne do evropske ravni.
Krepiti je treba javno odgovornost ter zagotavljati poštene in pregledne postopke odločanja.
Želimo odprto in živahno družbo, v kateri imamo vsi posamezniki enake pravice, kjer lahko
vsak živi brez diskriminacije, predsodkov in seksizma, kjer sta spoštovani zasebnost in
varnost. Kulturna raznolikost nas bogati, je del evropske identitete in moči, zato pa je treba
zaščititi tudi pravice manjšin. Predlagamo, da Dan Evrope, 9. maj, postane praznik v vseh
državah članicah. Borili se bomo proti tistim, ki širijo sovraštvo, nestrpnost in diskriminacijo.
Zagovarjali bomo pravno državo in varstvo človekovih pravic v vseh državah članicah ter
zagotovili, da ima Evropska unija vsa potrebna orodja za njihovo izpolnjevanje. Želimo stroge
ukrepe za preprečevanje vsakršnih zlorab evropskih ali javnih sredstev. Poskrbeli bomo, da
se organizacije, ki varujejo državljane, ne bodo soočale z nepotrebnimi pritiski na njihovo
financiranje in pravico do delovanja. Smo proti tistim, ki ogrožajo demokracijo s širjenjem
lažnih novic, manipulacijo v javnih razpravah ali namernim preprečevanjem izmenjave mnenj.
Svobodnim in neodvisnim medijem ter civilni družbi je treba ponuditi ustrezno podporo in jim

omogočiti, da odigrajo svojo vlogo, prav tako je treba bolje zaščititi prijavitelje nepravilnosti.
Boljše sodelovanje policije in pravosodnih organov bo okrepilo boj proti čezmejnemu
organiziranemu kriminalu in terorizmu.
V FEMINIZEM USMERJENA) EVROPA Z ENAKIMI PRAVICAMI ZA VSE. V sodobni
evropski družbi je nesprejemljiva vsakršna oblika diskriminacije. Še naprej se bomo zavzemali
za enakost spolov, za odpravo neenakosti med plačami in pokojninami. Veliko več moramo
narediti v boju proti spolnemu nadlegovanju in nasilju na podlagi spola ter poskrbeti, da bo
imel vsak posameznik popoln dostop do svojih pravic na področju izražanja spolne
usmerjenosti in reprodukcije. Vsaka oseba ima pravico odločati o svojem telesu. Verjamemo
v družbo, v kateri ženske in moški uživajo enako ravnovesje med poklicnim in zasebnim
življenjem in enako politično udeležbo, vsaka ženska pa ima pravico do kariere, tako kot ima
vsak moški pravico vzgajati otroke in skrbeti za svojo družino. Borili se bomo za odpravo vseh
oblik diskriminacije. Evropa mora odpraviti pravne in družbene ovire, da bi lahko vse LGBTI+
osebe uživale svobodo, enakost in spoštovanje.
NAPREDNA EVROPA Z NAČRTOM ZA MLADE. Naša družba se bo bolj optimistično
soočala s prihodnostjo takrat, ko bodo imeli mladi boljše pogoje za življenje in ko se starostniki
ne bodo več bali negotovosti in socialne izključenosti. Mladi Evropejci morajo imeti možnosti,
da oblikujejo svojo prihodnost in postanejo aktivni državljani. Razvoj prihodnjih generacij mora
biti zasnovan na načelu medgeneracijske solidarnosti. Dejstvo, da je skoraj vsak četrti otrok
izpostavljen tveganju revščine, je nesprejemljivo. Vsak otrok mora imeti dostop do
kakovostnega zdravstvenega varstva, otroškega varstva, izobrazbe, nastanitve in prehrane.
Za uresničitev tega cilja bomo uvedli Evropsko jamstvo za otroke. Da dosežemo cilj polne
zaposlitve mladih in manjše socialne izključenosti, bomo podaljšali program Jamstvo za
mlade, ki že danes več milijonom mladim po vsej Evropi pomaga priti do kakovostne
zaposlitve, pripravništva ali nadaljnjega izobraževanja. Izobraževanje je pravica, ki mora biti
dostopna vsem. Krepili bomo program Erasmus + in skrbeli, da bo koristil mladim iz vseh
socialnih okolij. In ne nazadnje želimo, da bi program Evropskih kolutnih čekov podpiral dostop
mladih do kulturnih vsebin.
MOČNA IN ZDRUŽENA EVROPA, KI OMOGOČA BOLJŠI SVET. V nestabilnem globalnem
okolju mora biti Evropa nosilec demokracije, miru in stabilnosti ter merilo socialne pravičnosti,
dialoga, človekovih pravic, dostojnega dela, pravne države, trajnostnega razvoja in enakosti
spolov. Združiti se moramo v boju proti silam, ki želijo osamiti Evropo, spodbujati pa moramo
tudi drugačno obliko globalizacije. Hkrati bi morala Evropska unija spodbujati reformo
Združenih narodov. Poskrbeli bomo, da bo Evropska unija v vse prihodnje trgovinske
sporazume vključila zavezujoče socialne in okoljske standarde, človekove pravice, pravice
potrošnikov in pravice delavcev. Ti sporazumi morajo biti predmet demokratičnega nadzora,
ki zagotavlja ustrezno sodelovanje civilne družbe. Nasprotujemo zastarelemu zasebnemu
arbitražnemu sistemu. Držali se bomo obljube o naložbi 0,7 % bruto nacionalnega dohodka v
razvojno pomoč in okrepili svoja partnerstva z državami v razvoju. V sodelovanju z Natom in
drugimi mednarodnimi organizacijami bomo še naprej razvijali skupno evropsko obrambo ter
združevali in delili svoje vire za ohranjanje miru in varnosti.
Evropa potrebuje pravično skupno azilno in migracijsko politiko, ki temelji na vzajemni
odgovornosti in solidarnosti med državami članicami ter na sodelovanju z izvornimi in
tranzitnimi državami. Od dobro vodenega, dosledno upoštevanega in poštenega
migracijskega sistema bi imeli koristi vsi, saj bi lahko tak sistem pomagal krepiti gospodarstvo,
ustvarjal nova delovna mesta in ohranjal naš sistem blaginje. Evropa mora migracije
obvladovati na dostojanstven, pravičen in organiziran način, ob ohranjanju učinkovitega

nadzora nad svojimi mejami ter sočasnem boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanju
ter varovanju tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito. V ta namen bi morali omogočiti varne
in zakonite poti, podpreti sisteme varnostne zmogljivosti v sosednjih regijah in odpraviti
temeljne vzroke migracij. Vzpostaviti je treba novo partnerstvo z Afriko in zanjo oblikovati
celovit evropski naložbeni načrt. Spodbujali bomo boljše financiranje politik vključevanja
prišlekov v družbo in podpirali mesta in skupnosti gostiteljice.
Volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale 26. maja 2019, so priložnost za podpis nove
socialne pogodbe za Evropo, ki ščiti pravice državljanov in spodbuja solidarnost, ki
zagotavlja boljše življenje. Borimo se za dušo Evrope in za skupno prihodnost. Stranka
evropskih socialistov in socialnih demokratov (PES) bo prinesla napredek in izboljšala življenje
državljanov v vaseh, mestih in regijah po vsej Evropi.
S podporo strankam članicam Evropskih socialistov in socialnih demokratov boste
pripomogli h gradnji Evrope, kakršno hočemo in si jo zaslužimo.

