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Naszym celem jest Unia Europejska, która troszczy się o
człowieka. Unia, która podejmuje zdecydowane działania
w sprawach mających znaczenie dla Ciebie.

Europejscy socjaldemokraci i socjaliści chcą Unii
 Europejskiej, która stoi po stronie obywateli w obliczu
 wyzwań globalnych, kryzysu finansowego i niepewności
gospodarczej. Stworzyliśmy nowy europejski program
działania w dziedzinie społecznej, który określa jakie
działania należy podjąć.

Nasz europejski program działania w dziedzinie
 społecznej:

• ureguluje rynki finansowe i tym samym zakończy erę
kapitalizmu spekulacyjnego;

• zagwarantuje odpowiedni standard życia, w tym
 minimalne dochody i należyte świadczenia emery-
talno- rentowe. Przy pomocy ogólnoeuropejskiego
paktu stabilności społecznej, ustanowimy minimalne
 poziomy zabezpieczenia społecznego;

• rozwiąże problem ubóstwa – a przede wszystkim
 ubóstwa dzieci;

• zapewni swobodne przemieszczanie się pracowników
pomiędzy krajami Unii i ochronę zatrudnionych,
 gwarantując równe wynagrodzenie za taką samą pracę
oraz pełne poszanowanie zasad zawierania układów
zbiorowych i roli związków zawodowych, w tym ich
prawa do podejmowania akcji zbiorowych;

• zlikwiduje różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn
 poprzez wzmocnienie stosowania przepisów prawa
dotyczących równych zarobków kobiet i mężczyzn;

• obejmie ochroną prawną wszystkich pracowników nie-
zależnie od ich umów i zapobiegnie nieuzasadnionym
zwolnieniom;

• przyzna pracownikom większe prawa w zakresie
 uzyskiwania informacji i zasięgania opinii – za
 pośrednictwem Europejskich Rad Zakładowych  
– w sprawie decyzji pracodawców, które mają wpływ
na ich zatrudnienie;

• zapewni fundusze europejskie pracownikom zwolnio-
nym z powodu restrukturyzacji lub zmiany lokalizacji;

• wprowadzi zakaz dyskryminacji we wszystkich dziedzi-
nach, także w dziedzinie równości płci, wzmocni prawa
osób niepełnosprawnych oraz zapoczątkuje realizację
ogólnoeuropejskiej strategii przeciwdziałania wyklu-
czeniu Romów;

• poprawi higienę i bezpieczeństwo pracy, w tym
ochronę przed nowymi zagrożeniami, i zagwarantuje
wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakościw miejscu pracy;

• ułatwi pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego,
poprawi ochronę kobiet w ciąży i zapewni dostępną,
opiekę o wysokiej jakości nad dziećmi – począwszy
od wydłużenia urlopu macierzyńskiego i wzmocnie-
nia środków ochrony prawnej przed pracą w 
godzinach  nadliczbowych;

• wprowadzi skuteczne i ludzkie rozwiązania polityczne
dotyczące migracji i integracji;

• zapewni możliwości szkolenia i stałego doskonalenia
zawodowego wszystkim grupom wiekowym;

• stworzy prawne ramy ochrony usług publicznych w
całej Europie, w tym lokalnych usług publicznych oraz
usług socjalnych;

• skoordynuje polityki podatkowe by pomóc państwom
członkowskim w realizacji wspólnych celów
 społecznych i gospodarczych oraz ich dążeń w
 zakresie ochrony środowiska naturalnego i
 energetyki. Będzie bodźcem do przyjęcia paktu
 zobowiązującego wszystkie państwa członkowskie
do stosowania systemu progresywnego opodatkowa-
nia, który zmniejszy dysproporcje społeczne.

Gdy banki potrzebowały ogromnych środków finanso-
wych, które uratowałyby je przed konsekwencjami ich
własnych błędów w zarządzaniu, rządy europejskie
szybko środki te znalazły. 

Europa musi wykazać takie samo zaangażowanie, jeśli
chodzi o wsparcie i ochronę osób znajdujących się w
gorszym położeniu w naszych społeczeństwach, a także
wszystkich obywateli europejskich, których dobrobyt jest
zagrożony przez niepowodzenie panującego przez
 dwadzieścia lat kapitalizmu spekulacyjnego. Następny
kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej
uzyska nasze poparcie wyłącznie wówczas, gdy
 wyraźnie zadeklaruje swoje zaangażowanie w wyżej
 wymienionych kwestiach.

Socjaldemokraci i socjaliści wpływają na zapewnienie
 obywatelom europejskim lepszego życia w bardziej
 bezpiecznym, bardziej zintegrowanym i bardziej
 sprawiedliwym społeczeństwie jako głównego celu
nowej, społecznej Europy.


