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Dorim o Uniune Europeană interesată de soarta dvs.
O Uniune care acţionează ferm în domeniile care vă
afectează.

Social-Democraţii şi Socialiştii Europeni doresc o
Uniune Europeană care să fie alături de cetăţean, în
faţa provocărilor globale, a instabilităţii financiare şi
a nesiguranţei economice. Vă prezentăm în acest
nou Program European de Acţiune Socială ceea ce
considerăm că trebuie făcut.

Programul nostru European de Acţiune Socială:

• va reglementa pieţele financiare, pentru a pune
capăt erei capitalismului de cazinou

• va garanta un nivel de trai decent, cu venituri 
minime şi pensii decente, printr-un Pact de 
Stabilitate Socială la scară europeană, care va
stabili niveluri minime de asistenţă socială şi va
încuraja o convergenţă ascendentă

• se va ocupa de problema sărăciei – având 
prioritate sărăcia în rândul copiilor

• va asigura libera circulaţie a forţei de muncă
peste graniţă şi va ocroti lucrătorii, garantând 
retribuire egală pentru muncă egală, deplina 
respectare a negocierilor colective, rolul 
sindicatelor şi al dreptului la acţiune colectivă

• va pune capăt diferenţei de retribuire dintre sexe
prin consolidarea şi implementarea legislaţiei 
privind retribuirea egală a bărbaţilor şi a femeilor

• va ocroti drepturile tuturor lucrătorilor, indiferent
de contract şi va preveni concedierile 
nejustificate

• prin intermediul Comitetelor Europene de 
Întreprindere, va consolida dreptul lucrătorilor la
informare şi consultare cu privire la deciziile care
le afectează locurile de muncă

• va prevedea fonduri europene pentru lucrătorii
disponibilizaţi în urma restructurării sau relocării

• va combate discriminarea în toate domeniile, 
inclusiv inegalitatea dintre sexe, va consolida
drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi va lansa o
strategie la scară europeană împotriva excluderii
rromilor

• va creşte nivelul de sănătate şi securitate la locul
de muncă, incluzând protecţia împotriva noilor
riscuri, şi va garanta accesul egal pentru toţi la
asistenţă medicală ocupaţională de înaltă calitate

• va înlesni armonizarea activităţii profesionale cu
viaţa de familie, va îmbunătăţi protecţia lucrătoa-
relor însărcinate şi va asigura o protecţie a copi-
lului accesibilă şi de înaltă calitate – începând cu
extinderea concediului de maternitate la un nivel
european şi întărirea protecţiei juridice împotriva
programului de muncă prelungit

• va implementa politici eficiente şi umanitare, 
privind migraţia şi integrarea

• va asigura posibilităţi de formare şi învăţare 
permanentă pentru toate grupele de vârstă

• va crea un cadru juridic pentru protecţia servicii-
lor publice în toată Europa, incluzând serviciile
publice locale şi serviciile sociale de interes 
general

• va coordona politicile fiscale, pentru a sprijini
statele membre în atingerea obiectivelor comune
– sociale, economice, cu privire la mediu şi 
energie - şi va cere cu insistenţă un pact care 
să oblige fiecare stat membru la o impozitare 
progresivă, care să nu aducă pe nimeni sub 
pragul sărăciei.

Când băncile au avut nevoie de sume mari de bani
pentru a evita consecinţele propriului lor manage-
ment defectuos, guvernele europene s-au grăbit să
le vină în ajutor.

Europa trebuie să manifeste aceeaşi angajare 
fermă pentru a proteja categoriile vulnerabile din 
societăţile noastre şi pe toţi cetăţenii europeni a
căror prosperitate este ameninţată de eşecul celor
20 de ani de capitalism de cazinou. Viitorul candidat
la Preşedinţia Comisiei Europene va avea sprijinul
nostru numai dacă îşi ia angajamente ferme în
aceste privinţe.

Social-Democraţii şi Socialiştii vor pune în centrul
preocupărilor lor un nou model social european,
menit să le asigure o viaţă mai bună cetăţenilor 
europeni, într-o societate mai sigură, mai tolerantă,
mai echitabilă.


