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Als Partij van de Arbeid willen wij samen met onze 
sociaaldemocratische collega’s een Europese Unie die er
voor mensen is. Een Unie die besluitvaardig handelt op
die terreinen die voor u belangrijk zijn. 

Europese sociaaldemocraten willen een Europese Unie
die duidelijk kant kiest voor haar burgers in het licht van
mondiale uitdagingen, financiële turbulentie en economi-
sche onzekerheid. In dit nieuwe Europese Sociale Actie
programma zetten we uiteen wat er gedaan moet worden. 

Ons Europees Sociaal Actie Programma:

• Reguleer de financiële markten om een einde te maken
aan de tijd van het ongebreidelde kapitalisme en de 
onverantwoorde macht van het kapitaal.

• Garandeer een fatsoenlijk bestaansniveau, met onder
andere door middel van minimumlonen en fatsoenlijke
en waardevaste pensioenen. Een Europees Sociaal 
Stabiliteitspact moet er voor zorgen dat er minimum
sociale beschermingsniveaus komen waarbij lidstaten
worden gestimuleerd dit minimum langzaam maar
zeker omhoog bij te stellen. 

• Bestrijd armoede – en dan vooral waar het gaat om 
kinderen die leven in armoede.

• Garandeer het vrije verkeer van werknemers in Europa
en bescherm hun rechten door het verzekeren van 
gelijke behandeling en gelijk loon bij gelijk werk. Hierbij
staat het volledige respect voor cao’s en de rol van 
vakbonden, inclusief hun recht op collectieve actie, 
centraal.

• Maak een einde aan beloningsverschillen tussen man-
nen en vrouwen door er voor te zorgen dat bestaande
wetgeving ook echt gerespecteerd en nageleefd wordt.

• Bescherm de rechten van alle werknemers, ongeacht
wat voor contract ze hebben, en voorkom ongerecht-
vaardigd ontslag. 

• Geef meer rechten aan werknemers om geïnformeerd
en geconsulteerd te worden door middel van Europese
Ondernemingsraden. Werknemers moeten betrokken
zijn bij besluitvorming binnen hun bedrijf die van 
wezenlijk belang is voor hun banen. 

• Stel Europees geld beschikbaar voor werknemers die
werkloos worden als gevolg van herstructurering of
verplaatsing van de productie. 

• Ban discriminatie op alle terreinen uit, waaronder 
discriminatie op basis van geslacht, seksuele voorkeur,
het hebben van een handicap; tevens moet er een 
Europese strategie komen om de uitsluiting van de
Roma tegen te gaan. 

• Verbeter veiligheid en gezondheid op de werkplek,
waaronder het beschermen van werknemers tegen
nieuwe risico's en het garanderen van gelijke toegang
voor iedereen tot hoge kwaliteit (beroeps)gezond-
heidszorg. 

• Maak het makkelijker om werk te combineren met een
gezinsleven door het verbeteren van de bescherming
van zwangere werkneemsters en het voorzien in toe-
gankelijk en hoge kwaliteit kinderopvang – te beginnen
met het verlengen van zwangerschapsverlof door heel
Europa en het versterken van wettelijke bescherming
tegen excessief lange werktijden. 

• Ontwikkel een  effectief en humaan migratie- en 
integratiebeleid. 

• Voorzie in training en levenslange leertrajecten voor
alle leeftijdsgroepen. 

• Creëer een wettelijk raamwerk om publieke diensten
overal in Europa te beschermen, waaronder lokale 
publieke diensten en sociale diensten van algemeen
belang.

• Coördineer belastingbeleid om lidstaten te helpen 
gemeenschappelijke sociale, economische, milieu- 
en energiedoelstellingen te halen en streef naar 
afspraken waarbij de lidstaten zich verbinden tot 
een progressief belastingsysteem zodat niemand
onder het armoedeniveau terecht komt.

Toen de banken als gevolg van hun eigen mismanage-
ment in nood kwamen en grote sommen geld nodig 
hadden om overeind te kunnen blijven, hadden Europese
overheden niet lang nodig om het nodige geld te vinden
en ter beschikking te stellen. 

Europa moet eenzelfde toewijding laten zien bij het 
bieden van ondersteuning aan de kwetsbaren in onze 
samenleving, en aan alle burgers wiens bestaansmidde-
len worden bedreigd als gevolg van het mislukken van
twintig jaar ongebreideld kapitalisme. De volgende 
voorzitter van de Europese Commissie zal dan ook alleen
onze steun verkrijgen als hij of zij zich verbindt tot deze
doelstellingen. Sociaaldemocraten zullen het tot hoofd-
doel maken om een nieuw, sociaal Europa te 
creëren dat moet zorgen voor een beter leven voor 
de burgers van Europa, in een veilige samenleving 
gebaseerd op gelijkwaarheid en kansen voor iedereen.


