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Gondoskodó Európai Uniót akarunk. Olyan Uniót, amely

döntően befolyásolja a Számodra fontos ügyeket.

Az európai szociáldemokraták és szocialisták olyan

Uniót akarnak, amely az állampolgárok mellett áll a

 globális kihívások, pénzügyi válság és gazdasági

 bizonytalanság idején. 

A konkrét tennivalókat új Európai Szociális Akcióprog-

ramunkban vázoltuk fel. 

Európai Szociális Akcióprogramunk

• Szabályozza a pénzügyi piacokat, hogy véget érjen a

kaszinó kapitalizmus ideje 

• Méltó életszínvonalat garantál, ideértve a minimális

jövedelmet és tisztességes nyugdíjakat, az Európai

Szociális Stabilitási Paktum segítségével amely

 megállapítja a szociális ellátások minimum szintjét és

ösztönzi a társadalmi felzárkózást

• Felveszi a harcot a szegénységgel, mindenekelőtt a

gyermekszegénységgel

• Biztosítja a munkaerő országok közötti szabad

 áramlását és a munkavállalók védelmét, garantálja a

munkavállalók számára az egyenlő munkáért járó

egyenlő bért, teljes mértékben tiszteletben tartja a

kollektív szerződéseket, valamint a szakszervezetek

szerepét, beleértve kollektív akcióhoz való jogukat 

• Véget vet a nemek közötti fizetési megkülönböztetés-

nek a nők és férfiak egyenlő bérezésére vonatkozó

jogalkotás alkalmazásának megerősítésével

• Védi a dolgozók érdekeit függetlenül a munkaviszo-

nyuk jellegétől és megelőzi az indokolatlan

 elbocsátásokat

• Erősebb jogokat biztosít a munkavállalók számára

annak érdekében, hogy több információ birtokába

jussanak és nagyobb mértékben vehessenek részt a

munkahelyüket érintő vállalati szintű döntéshozatal-

ban az Európai Munkástanácsokon keresztül   

• Európai forrásokat biztosít az átszervezések és

 áttelepülések miatt elbocsátott munkavállalók

 számára

• Szigorúan tiltja a diszkrimináció minden formáját,

ideértve a nemek közötti megkülönböztetést,

 megerősíti a fogyatékossággal élők jogait és egy

 európai-szintű stratégiai lépéssorozatot indít el a

romák társadalmi kirekesztése ellen 

• Javítja a munkahelyi egészséget és biztonságot, ide-

értve az újonnan megjelenő kockázatokkal szembeni

védelmet, és biztosítja a mindenki számára elérhető

magas színvonalú, társadalombiztosítási jogviszo-

nyon alapuló egészségügyi ellátást

• Megkönnyíti a családi élet és munka összeegyeztet-

hetőségét, javítja a dolgozó kismamák védelmét és

elérhető, magas színvonalú napközbeni gyermekellá-

tási szolgáltatásokat biztosít – első lépésként meg-

emelve európai szinten a gyermekgondozási

szabadságot és megerősítve a túlóráztatás elleni

 törvényes védelmet

• Hatékony és humánus bevándorlási és beilleszke-

dést segítő politikát vezet be

• Képzési és egész életen át tartó tanulási lehetőséget

biztosít minden korcsoport számára 

• Jogi keretrendszert állít fel a közszolgáltatások- bele-

értve az általános érdekű  szociális szolgáltatásokat -

védelmére,  egyetemes és egyenlő hozzáférést,

 minőséget, helyi szabályozást és átláthatóságot

 biztosítva

• Koordinálja a tagállami adópolitikákat a közös szoci-

ális, gazdasági, környezeti és energiaügyi célkitűzé-

sek elérésének megkönnyítése érdekében, valamint

harcol egy olyan egyezményért amelyik  valamennyi

tagországot kötelezi a progresszív adózási gyakorlat

bevezetésére, amely a társadalom egyetlen tagját

sem engedi a szegénységi küszöb alatti életszínvo-

nalra szorulni.

Amikor a bankoknak hatalmas összegekre volt szük-

sége ahhoz, hogy megmeneküljenek a saját működte-

tési hibáik következményeitől, az európai kormányok

hamar előteremtették a szükséges pénzt.

Európának ugyanezt az elkötelezettséget kell mutatnia

a társadalom kiszolgáltatott tagjainak támogatása és

védelme, és mindazon európai polgárok iránt, akiknek

jóléte veszélybe került az elmúlt húsz esztendő kaszinó

kapitalizmusának bukása miatt. 

Az európai szocialisták és szociáldemokraták egy új,

szociális Európa fő célkitűzésévé teszik, hogy Európa

polgárai számára jobb életet teremtsen egy biztonságo-

sabb, befogadóbb és egyenlőbb társadalomban.


