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Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να νοιάζεται για
σας. Μια Ένωση που δρα με αποφασιστικότητα για
όσα θέματα σας αφορούν.

Μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις, την χρηματο-
πιστωτική αναταραχή και την οικονομική αβεβαιότητα,
οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες και Σοσιαλιστές θέ-
λουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό του πολίτη.
Σας παρουσιάζουμε μέσα από ένα νέο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Kοινωνικής Δράσης αυτό που απομένει να
δρομολογηθεί.

Το δικό μας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Kοινωνικής
 Δράσης:

• Θα ρυθμίζει τις χρηματοδοτικές αγορές ώστε να
θέσει τέρμα στην εποχή του κερδοσκοπικού
 (αχαλίνωτου) καπιταλισμού

• Θα εγγυηάται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, με
εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα και αξιοπρεπή σύν-
ταξη, που θα συνοδεύεται από ένα πανευρωπαϊκό
κοινωνικό σύμφωνο σταθερότητας το οποίο θα κα-
θιερώνει κατώτατα επίπεδα κοινωνικών παροχών
και θα ενθαρρύνει την ανοδική σύγκλιση

• Θα αντιμετωπίζει την φτώχεια – και κυρίως την παι-
δική φτώχεια

• Θα διασφαλίζει την ελεύθερη μετακίνηση του εργα-
τικού δυναμικού εκτός συνόρων και θα προστατεύει
τους εργαζομένους διασφαλίζοντας την αρχή της
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, τον σεβασμό των
συλλογικών συμβάσεων, το ρόλο των συνδικάτων
και του δικαιώματος συλλογικής δράσης

• Θα θέτει τέρμα στην άνιση αμοιβή μεταξύ ανδρών
και γυναικών εφαρμόζοντας δυναμικά την νομοθε-
σία για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών

• Θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των εργαζομέ-
νων ανεξαρτήτως της σύμβασής τους και θα εμπο-
δίζει τις αδικαιολόγητες απολύσεις

• Θα ενδυναμώνει το δικαίωμα ενημέρωσης και δια-
βούλευσης των μισθωτών, μέσω των ευρωπαϊκών
συμβουλίων των επιχειρήσεων, όσον αφορά τις
αποφάσεις των επιχειρήσεων που έχουν επιπτώ-
σεις στις εργασίες τους

• θα προβλέπει ευρωπαϊκά κονδύλια για όσους εργα-
ζόμενους απολύονται εξαιτίας των αναδιαρθρώ-
σεων ή των μετεγκαταστάσεων των επιχειρήσεων

• Θα απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς
σε ζητήματα ανισότητας ανδρών και γυναικών, θα
ενδυναμώνει τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες και θα προωθήσει μια πανευρωπαϊκή
στρατηγική ενάντια στον αποκλεισμό των τσιγγά-
νων Ρόμα

• Θα βελτιώσει την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο
εργασίας, και την προστασία έναντι νέων κινδύνων
και θα εγγυάται την ίση πρόσβαση σε επαγγελμα-
τική υγειονομική περίθαλψη για όλους

• Θα διευκολύνει την συμφιλίωση μεταξύ εργασίας
και οικογενειακής ζωής, θα βελτιώσει την προστα-
σία των εγκύων εργαζομένων και θα φροντίσει για
την παροχή προσιτών και υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσιών παιδικής προστασίας – αρχικά με την επέ-
κταση της μητρικής άδειας σε ευρωπαϊκή κλίμακα
ενισχύοντας τη νομική προστασία όσον αφορά
στις υπερωρίες

• Θα θεσμοθετήσει αποτελεσματικές πολιτικές με αν-
θρώπινο πρόσωπο όσον αφορά στη μετανά-
στευση και την ενσωμάτωση

• Θα παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και δια βίου μάθη-
σης για όλες τις ηλικίες

• θα θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία
των δημοσίων υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών
τοπικού χαρακτήρα και των κοινωνικών υπηρε-
σιών γενικού ενδιαφέροντος

• Θα συντονίζει τις φορολογικές πολιτικές ώστε να
βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους κοινούς
κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και
ενεργειακούς στόχους και θα προωθήσει ένα σύμ-
φωνο που θα δεσμεύει κάθε κράτος μέλος σε ένα
σύστημα προοδευτικής φορολογίας που δεν θα
ωθεί κανένα κάτω από το όριο της φτώχειας

Όταν οι τράπεζες χρειάσθηκαν αμέτρητα ποσά χρημά-
των για να σωθούν από τις συνέπειες της κακής δια-
χείρισης τους, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα βρήκαν
γρήγορα

H Ευρώπη πρέπει να δείξει την ίδια δέσμευση στηρί-
ζοντας και προστατεύοντας τους πλέον ευπαθείς στην
κοινωνία -ανίσχυρους-  πολίτες  καθώς και την ευμά-
ρεια κάθε ευρωπαίου πολίτη η οποία απειλείται από
την αποτυχία της εδώ και είκοσι χρόνια χρηματιστη-
ριακής κερδοσκοπίας. O επόμενος υποψήφιος για την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει την στή-
ριξή μας μόνον εφόσον δεσμευθεί σαφώς για αυτά τα
ζητήματα.

Οι σοσιαλδημοκράτες και οι σοσιαλιστές θα αποτελέ-
σουν τον κεντρικό στόχο μιας νέας κοινωνικής Ευρώ-
πης  για να οικοδομήσουν μια καλύτερη ζωή για τους
πολίτες της μέσα σε μια πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και
συμμετοχική κοινωνία.


