Manifestul PES
“Oamenii pe primul loc
O nou direcie pentru Europa”
Alegtorii europeni sunt în faa unei decizii fundamentale la urmtoarele alegeri pentru Parlamentul
European.
Într-o perioad în care oamenii din toat Europa au în fa nite provocri fr precedent – o recesiune
economic i o cretere a omajului datorat crizei financiare internaionale, o cretere a preului la
alimente i la combustibili, o scdere continu a puterii de cumprare i o cretere a ratei srciei,
schimbri climatice i probleme de securitate care variaz de la crime pân la acte de terorism – se pune
problema unei alegeri între partide politice cu viziuni foarte diferite asupra viitorul Uniunii Europene.
Este o alegere între viziunea noastr, a unei Europe progresiste, în care cetenii, statele membre i
instituiile lucreaz împreun pentru a combate cele mai mari temeri ale europenilor; sau o Europ
conservatoare, în care viitorul rilor i al cetenilor si este lsat în mâinile pieei i a fluctuaiilor
acesteia.
Partidul Socialitilor Europeni este dedicat crerii unei societi mai corecte, mai sigure, care va putea
face fa tuturor provocrilor prin simplul act de a pune oamenii pe primul loc.
În zilele noastre, datorit unei interdependene create în ultimele decenii, nicio ar nu poate s rezolve
problemele globale fr ajutorul celorlalte ri. Criza economic recent, precum i recesiunea
economic ce a urmat ne demonstreaz cum un anumit eveniment ce a avut loc într-o parte a lumii poate
avea un impact devastator chiar i asupra rilor noastre. Un efort european concentrat este necesar
pentru ca aceast criz economic s poat fi controlat. Adversarii reactionari ai Uniunii Europene ar fi
lasat rile noastre mai slabe, luptând împotriva unei crize globale fr parteneri sau instituii care s
dezvolte un rspuns coordonat.
Pentru noi Uniunea European este un element esenial în era globalizrii. Ea confer rilor noastre o
mai puternic poziie în lupta cu diversele probleme globale care au i un impact local. Avem nevoie de
mai mult cooperare activ în cadrul Europei pentru a putea face fa tuturor provocrilor i pentru a
îmbunti traiul cetenilor europeni. Punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, care urmeaz s
fie ratificat de toate rile membre UE, va ajuta Europa s fac fa tuturor problemelor într-un stil
democratic, transparent i eficient.
S-au scurs 30 de ani de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European, instituie care are un rol
cheie în realizarea ideii noastre despre Uniune European care s pun oamenii pe primul loc. Partidul
Socialitilor Europeni este vocea ta, promovând interesele i cauza ta. Noi luptm pentru:
1. Relansarea economiei i prevenirea unei noi crize financiare;
2. O nou Europ Social – care s dea oamenilor o ans mai bun;
3. Transformarea Europei într-un lider mondial în lupta împotriva schimbrilor
climatice;
4. Promovarea egalitii între sexe în Europa;
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5. Dezvoltarea unei politici eficiente cu privire la migraia în Europa;
6. Sporirea rolului Europei ca partener pentru pace, securitate i dezvoltare.
Partidele progresiste de stânga i de centru-stânga din diferitele guverne, la nivel regional sau naional,
au adus schimbri semnificative în vieile oamenilor. Acolo unde stânga se afl la putere putem observa
de ce sunt capabili socialitii i social-democraii.
În ultimii 5 ani, conservatorii au au fost majoritari în Europa – în majoritatea rilor membre i în
majoritatea instituiilor europene. Ce au fcut cu aceast majoritate? S-au ocupat de criza economic? Sau ocupat de problema creterii preurilor la combustibili i alimente? Au luptat cu srcia i
inegalitatea? Este societatea noastr o societate mai corect decât acum cinci ani? Au susinut iniiativele
noastre de a crea mai multe locuri de munc, mai bune? Ei urmeaz piaa. Noi ne urmm convingerile.
Conservatorii discut adesea despre crize economice i sociale, ca i când acestea nu ar putea fi evitate,
ca i când ar fi o lege a naturii. Dar nimic nu este inevitabil când vine vorba de aceste crize. Deciziile
politice sunt cele care produc crizele. Dei trim într-o perioad de riscuri i schimbri la nivel global, în
acelai timp putem spune c trim într-o perioad care ne ofer multe oportuniti. Trebuie s promovm
o mai bun cooperare în Europa pentru a putea coordona globalizarea, astfel încât s aduc beneficii
tuturor. Conservatorii ne sftuiesc s ne adaptm schimbrilor care apar pe pia. Noi spunem c putem
s ne construim singuri viitorul.
Avem nevoie de o majoritate progresist puternic în Europa pentru a putea introduce reformele
progresiste care sunt eseniale în garantarea unui viitor mai bun cetenilor i societilor europene.
Aceste reforme sunt vitale pentru a ajuta oamenii din întreaga Europ care se confrunt cu probleme din
ce în ce mai mari, zi de zi, datorit recesiunii economice, a creterii costului de trai, a creterii ratei
omajului (aproximativ 17 milioane de europeni sunt declarai omeri i muli alii au locuri de munc
imprevizibile, care vor fi printre primii lovii de un eventual val de noi disponibilizri), a creterii
riscului de a-i pierde locuina, a inegalitilor sociale (aproape 78 de milioane de oameni – muli dintre
ei copii – triesc sub limita srciei).
Criza financiar global a expus slbiciunile unei piee nereglementate. Aceasta este o perioad foarte
grea pentru economia global. Ultimul an a fost martorul a dou ocuri fr precedent – cea mai mare
criz financiar din 1930 pân azi i o cretere record a preului la energie i alimente. Avem nevoie de o
colaborare activ atât în Europa, cât i la nivel global, pentru a coordona aciunile care ne vor ajuta s
rezolvm problemele naionale i internaionale ale sistemelor financiare; de asemenea, avem nevoie de
aciuni pro-active care s transforme economia noastr, prin intermediul investiiilor în sectoarele cheie,
într-o economie sigur, prosper i durabil.
Conservatorii au adoptat o politic de încredere oarb în piaa economic – servind astfel interesele celor
puini, i nu ale publicului larg – i acum putem vedea care pot fi efectele unei piee economice
nereglementate. Dar noi suntem contieni c putem face ceva pentru a repara aceste greeli. Putem
relansa economia Europei i putem crea o societate mai sigur i mai bun pentru toi, într-o nou
Europ social.
Agenda noastr de reforme progresiste care are ca scop transformarea cooperrii în Europa – bazându-ne
pe valori ca egalitate, democraie, demnitate uman, solidaritate, libertate i justiie – poate s aduc
schimbarea de care europenii au atâta nevoie.
Noi, socialitii, social democraii i progresitii democrai, avem valori comune, avem viziune
comun. Noi vom colabora pentru a crea o Europ mai bun, mai sigur, mai verde. Împreun
suntem o for a schimbarii.
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Putem construi o societate mai bun, dac punem oamenii pe primul loc.
Haidei s ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.
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PROVOCRILE
Europa este una dintre cele mai bogate regiuni din lume. Unii spun c nu ne mai putem permite
standarde sociale ridicate, dar Europa este cea mai mare pia economic i de for de munc a lumii i
avem capacitatea de a ne asigura c aceste avantaje sunt folosite spre beneficiul cetenilor notri, al
muncitorilor notri i a afacerilor noastre.
Toi cetenii europeni au dreptul la un loc de munc de calitate i decent, care s le permit s duc un
trai decent. Trebuie s acionm pentru a ne asigura c afacerile pot crete i c, la rândul lor, aceste
afaceri vor investi în locuri de munc mai bune i în tehnologii noi. Spre deosebire de conservatori, noi
respingem ideea conform creia drepturile muncitorilor i ale sindicatelor sunt factori care pot fi neglijai
i chiar scoi din calcul pe cât posibil. Noi avem o prere total opus: sindicatele i drepturile
muncitorilor sunt elementul de baz în succesul economiei noastre, întrucât ele pot contribui decisiv în
motivarea muncitorilor, în îmbuntirea calitii locurilor de munc, în promovarea armoniei sociale i
implicarea forei de munc în procesul decizional. Conservatorii spun c globalizarea îndeamn
oamenii s lucreze mai mult i mai din greu. Dar noi, progresitii, tim c globalizarea nu face acest
lucru inevitabil – doar deciziile politice proaste ne fac s credem asta. Totul se reduce la a lucra mai
inteligent, nu mai mult.
Criza financiar global i recesiunea economic au lovit oamenii din plin. Criza financiar ne-a artat
cum pieele globale nereglementate pot avea un impact direct asupra vieilor noastre: o accentuare a
inegalitilor între cei cu funcii de conducere, cu venituri consistente i muncitorii prost pltii, i o
cretere a riscului ca oamenii s-i piard locul de munc sau chiar locuinele. Noi trebuie s acionm i
s-i ajutm pe cei care au fost lovii cel mai greu s-i revin i s se pun înapoi pe picioare. De
asemenea, trebuie s prevenim apariia unei astfel de crize pe viitor, prin stabilirea unor reglementri
precise pentru toi actorii de pe piaa financiar. Aceast criz înseamn sfâritul unei ere a
conservatorilor, o er a pieelor nesupravegheate. Conservatorii cred într-o societate de pia, în care
pot lsa bogaii s devin mai bogai, în detrimentul celorlali. Noi credem într-o economie de pia
social care d ans fiecrui membru al societii s se foloseasc la maxim de oportunitile oferite
de globalizare. Noi credem în solidaritatea dintre generaii, i nu în individualismul de dreapta.
Schimbrile climatice reprezint, la ora actual, cea mai mare ameninare din lume pe termen lung. Este
o problem global ce are nevoie de o soluie global. Conservatorii vorbesc de schimbarea climatic,
dar noi credem c putem face mai mult decât s discutm despre aceast problem. Noi vrem aciuni
realiste i concrete pentru protejarea mediului înconjurtor i s transformm economia curent într-o
economie inteligent, nepoluant.
Energia este i ea, la momentul actual, una din problemele fundamentale de securitate în Europa. În
momentul de fa importm 50% din necesarul nostru de energie, i acest procent s-ar putea s creasc
pân la 70% în 2030. Trebuie s lucrm împreun în Europa pentru a crete independena noastr
energetic, prin dezvoltarea i exploatarea surselor de energie nepoluante de care dispunem.
Conservatorii cred în afaceri, ca de obicei, lsând totul în voia pieei. Unii conservatori merg atât de
departe încât chiar neag existena unor schimbri climatice, ignorând astfel nenumratele dovezi
tiinifice care indic acest lucru i acionând iresponsabil în faa unor ameninri serioase pentru
planet i cetenii ei. Noi suntem dedicai transformrii Europei într-un lider la nivel mondial în lupta
contra schimbrilor climatice.
Europa face eforturi semnificative în a coordona migraia, dar trebuie s realizm mult mai mult decât
facem momentan. Imigranii ne-au adus, fr îndoial, multe beneficii, contribuind la bunstarea i

4

prosperitatea noastr. Pentru a ne asigura c ne putem bucura în continuare de beneficiile unei societi
mai diversificate, mai prospere i mai productive, trebuie s oprim imigraia ilegal i traficul de
persoane în Europa. Imigranii legali trebuie s beneficieze de aceleai drepturi i responsabiliti ca i
ceilali muncitori. Azilul politic este un drept fundamental pentru cei care fug de persecuii politice, fapt
pentru care trebuie s asigurm un sistem mai ferm i mai corect care s-i protejeze pe cei vulnerabili i
exploatai, astfel încât acestia s nu poat fi abuzai. Schimbrile climatice vor fi i ele o cauz pentru un
nou val de migraie, dinspre regiunile srace afectate de acestea, fapt ce trebuie luat în calcul. De
asemenea, trebuie s dm ansa imigranilor s se integreze i s beneficieze de toate avantajele oferite
de comunitile în care triesc. Pân acum conservatorii au folosit factorul fricii. Noi vrem rspunsuri
umane la migraia legal i ilegal.
Ameninrile fa de democraie i drepturile cetenilor continu s existe, chiar i în ziua de azi.
Terorismul, crimele i extremismul depesc frontierele Europei. Trebuie s intensificm aciunile de
prevenire a acestui tip de ameninri i s garantm cetenilor notri sigurana de care au nevoie, fr a
compromite, în acelai timp, libertile lor fundamentale, ca de exemplu dreptul la liber exprimare i la
via privat. UE trebuie s acioneze i în afara granielor sale pentru a promova pacea i dezvoltarea.
Acest lucru va mri securitatea noastr, ajutând în acelai timp i oamenii din rile mai slab dezvoltate.
Prin aciuni comune, membrii UE vor reui s dea Uniunii o semnificaie i o influen mai mare pe plan
mondial. Conservatorii vorbesc despre aceste principii ale democraiei, despre drepturile omului,
despre securitate i dezvoltare. Noi vom investi toate resursele noastre în a transforma aceste principii
i idei în realitate.
Lucrând împreun în Europa suntem mai puternici, deoarece:
•
•
•

•

Împrim cea mai mare economie din lume – de aceea putem crea locuri de munc mai multe i
mai bune; în acelai timp putem reduce srcia, practicând un comer corect între statele membre,
bazat pe standarde comune;
Riscurile climatice nu sunt oprite de nicio grani, fapt pentru care trebuie s ne unim forele
pentru a combate aceste provocri climatice;
Putem promova solidaritatea i coeziunea, principii de baz ale proiectului european de pe urma
crora toi avem de câtigat. Libera circulaie a forei de munc ar trebui s ofere muncitorilor
mai mult libertate i mai multe oportuniti, ducând la beneficii directe economiilor din rile de
provenien a fiecrui muncitor, evitând în acelai timp o lips a forei de munc calificate în
regiunile mai puin prospere. Dar aceasta nu trebuie s conduc la standarde sociale reduse sau la
venituri mai mici pentru a da unui stat membru un avantaj fa de celelalte state, în detrimentul
muncitorilor;
Forele noastre de ordine i autoritile judectoreti pot coopera în lupta contra crimei i a
terorismului.

Vrem o Europ mai puternic i progresist! Manifestul oamenilor notri, pentru o Europ
progresist, pune bazele politicilor de care avem nevoie, transformând problemele cu care ne
confruntm în progres pentru noi toi.
Putem construi o societate mai bun, dac punem oamenii pe primul loc.
Haidei s ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.
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PROPUNERI
1. Relansarea economiei i prevenirea unei noi crize financiare
Criza economic i financiar de la nivel global are un efect puternic asupra economiilor i cetenilor
din Europa. Veniturile reale i puterea de cumprare a cetenilor sunt într-o continu scdere. Noi nu
vom rmâne pasivi observând cum criza ne lovete necrutor. Euro a jucat un rol eficient în protejarea
economiilor europene, în contextul crizei financiare. Este nevoie s facem mai mult acum, pentru a
reforma pieele financiare, pentru a combate recesiunea i pentru a relansa economia i a avea parte de o
nou cretere economic i de noi locuri de munc.
Pericolul unor schimbri climatice catastrofale este tot mai mare: dac nu acionm acum, planeta va
suferi din ce în ce mai mult, ajungând s ne afecteze direct vieile. Suntem convini c dac luptm cu
schimbrile climatice, putem transforma economia european într-una nepoluant, rezultând în mai
multe locuri de munc i, implicit, în prosperitate pentru toi europenii. Credem în principiile dezvoltrii
durabile, bazate pe o consolidare comun a politicilor de mediu, sociale i economice.
Uniunea European reprezint cea mai mare pia economic i a forei de munc din lume. Lucrând
împreun, putem s ajungem într-o poziie mai puternic i s relansm economia prin intermediul
programelor noastre de cretere economic inteligent „verde” i de creare de locuri de munc în acest
domeniu. Sindicatele i angajatorii au un rol important în atingerea acestui el, peste tot în Europa.
Oamenii trebuie ajutai pe toat durat schimbrilor ce au loc acum în economie. Este necesar ca toi
cetenii notri – de toate vârstele – s aib oportunitatea s-i dezvolte abilitile i s îi gseasc locuri
de munc mai bune i, în acelai timp, s aib posibilitatea s lucreze i s studieze în ri strine. Noi
credem c aciunile de la nivel local, regional, naional i european trebuie focalizate pe susinerea
oamenilor în aceast perioad de tranziie i oferirea acestora de oportuniti noi, mai bune.
Bugetul european trebuie redirecionat spre o cretere economic ‚verde’ i pentru a rspunde viitoarelor
probleme. Deoarece este un buget de solidaritate, trebuie s serveasc drept instrument direct de
îmbuntire a nivelului de trai i a coeziunii sociale, în toat Europa. În acelai timp, trebuie s susin
regiunile UE mai puin dezvoltate, în special cele din rile nou integrate în Uniune.
Reformarea pieelor financiare pentru a putea ajuta economia, locurile de munc i creterea
economic:
Nelinitea din pieele financiare a artat importana cooperrii europene în prevenirea unui colaps al
sistemului bancar i în stabilizarea pieei economice. Aciunea coordonat a Uniunii Europene a fcut
posibil salvarea depozitelor bancare, a pensiilor i a locuinelor cetenilor notri. Dar criza financiar
ne-a artat care sunt problemele sistemului de pia actual, care trebuie abordate pe viitor pentru a
preveni o nou criz în viitor. Toi actorii financiari ar trebui s aib responsabiliti clare când opereaz
în Europa.
Noi ne vom asigura c, în viitor, pieele financiare vor ajuta la creterea economic i la crearea de
noi locuri de munc:
1. Bazându-ne pe discuii care au avut loc în UE, dar i la nivel mondial, ne propunem s
reformm pieele financiare. Toi actorii financiari ar trebui s fie supui unor reglementri
stricte. Avem nevoie de un nou standard pentru transparen. Avem nevoie de cerine
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obligatorii pentru toi actorii financiari i de limite care s combat împrumuturile excesive i
împrumuturile cu risc. Avem nevoie de limite i asupra salariilor persoanelor din poziii
executive de top, astfel încât veniturile s reflecte profitul sau pierderile. Noi reguli sunt
necesare pentru a preveni conflictele de interese. Trebuie s ne asigurm c muncitorii au
drepturi depline la informare i consultare în cazul în care compania lor este preluat de o alt
companie. De asemenea, muncitorii trebuie s tie exact ce se întâmpl cu fondurile lor de
pensii i cum sunt investii banii lor. Sistemul european de monitorizare trebuie, de asemenea,
îmbuntit. Instituiile financiare trebuie s scoat în eviden toate riscurile în rapoartele lor
periodice;
2. Ne propunem s eliminm toate cazurile în care se încearc evitarea taxelor prin înelciune, i
s îmbuntim lupta împotriva splrii de bani, atât la nivelul Uniunii Europene, cât i la nivel
global, pentru ca toi actorii pieelor financiare s plteasc o tax corect în rile unde
opereaz;
3. Ne propunem s lucrm cu toi partenerii notri la nivel global spre o reform global a
infrastructurii financiare, pentru a preveni o nou criz economic i pentru a remodela
instituiile financiare dup un model democratic;
O strategie european pentru o cretere economic inteligent „verde” i crearea de locuri de
munc:
Noi propunem o strategie european bazat pe o cretere economic inteligent „verde”, care va crea
aproximativ 10 milioane de noi locuri de munc pân în 2020 – dintre care 2 milioane doar în sectorul de
energie refolosibil –, Europa putând s devin astfel lider în inovaii, la nivel mondial, datorit noilor
tehnologii i produse rezultate de pe urma acestora. Toate acestea ar urma s fie implementate bazândune pe Strategia de la Lisabona, care va transforma Europa în cea mai dinamic i mai competitiv
economie din lume, capabil de o cretere economic durabil, de a crea noi locuri de munc, mai bune
i de o mai bun coeziune social. În Uniunea European toate nivelele de guvernare pot lucra împreun
pentru a stimula o cretere economic inteligent „verde” pentru a crea locuri de munc, în special prin
intermediul reformelor structurale i fiscale. Proiectele finanate de UE ar trebui s fie implementate cât
mai repede pentru a accelera îndeplinirea acestor scopuri. Urmtoarele propuneri sunt elemente de baz
ale strategiei noastre:
4. Transformarea transportului în Europa în cel mai eficient, cel mai accesibil i mai curat pentru
oameni i pentru companii. Aici e inclus construirea unei reele de ci ferate de mare vitez
competitive i accesibile, care s lege marile orae i regiuni ale Europei (ideea de baz este
crearea posibilitii de trecere mai uoar a cltorilor de la tren la un alt mijloc de transport);
crearea unui spaiu aerian integrat, care s scurteze durata zborurilor, oferind posibilitatea
avioanelor s ia traiectorii directe, fr ocoliri; ne propunem s facem cile de transport
maritime i terestre mai curate, mai eficiente i mai sigure pentru muncitori i pasageri, precum
i sistemele de transport urban mai moderne. Primarii social-democrai au preluat iniiativa cu
manifestul Mobilitatea Urban 2008: noi planuri de a salva timp i costuri, dar i de a reduce
poluarea. Propunem o cooperare la nivel european pentru a schimba cele mai bune practici i a
promova mobilitate urban de durat în toat Europa, dar i de a continua s îmbuntim toate
tipurile de transport;
5. Propunem o iniiativ european de a extinde infrastructura energetic, având ca scop o
modernizare efectiv a economiei. Centralele eoliene off-shore, spre exemplu, au nevoie de o
reea transnaional, pentru o distribuire eficient a energiei. Dezvoltarea zonelor rurale
depinde de accesul la reeaua broadband în fiecare col al Europei. Investiii de miliarde de euro
în dezvoltarea reelelor europene sunt necesare. Banca European pentru Investiii este deja
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implicat în finanarea reelei energetice, dar i a infrastructurii de telefonie i internet, îns ar
putea s mreasc volumul investiiilor. Trebuie s folosim mai mult Fondurile Structurale
Europene;
6. Eficiena energetic este una din cele mai bune metode de a reduce costurile la facturile de
combustibili i energie în general i este o metod de a crea noi locuri de munc (de exemplu în
domeniul instalaiilor). Noi propunem o cooperare activ între UE, guverne, autoritile locale
i regionale pentru a ajuta oamenii s fac fa preurilor din ce în ce mai mari la combustibili,
prin reducerea consumului de energie, finanarea inovaiilor care vor duce la eficien
energetic în locuine private i asigurarea c preurile practicate de companiile de energie sunt
corecte i responsabile;
7. Creterea substanial a fondurilor pentru cercetare, dezvoltare i inovare va fi esenial pentru
un nou sistem energetic ecologic i pentru o prosperitate de lung durat. La ora actual, SUA
investete de 1,5 ori mai mult decât UE în acest domeniu. Europa trebuie s ajung SUA din
urm i s preia conducerea;
8. Noi propunem un Pact European pentru Viitorul Angajrilor. Toate programele europene ar
trebui examinate pentru a se vedea cum oportuniti de angajare pot fi pstrate sau cum pot fi
create altele noi. Proiecte de investiii finanate de UE ar trebui implementate cât mai repede.
Ar trebui s lum în calcul avantajele oferite de Fondul Social European i s integrm
muncitorii omeri în piaa forei de munc i s-i antrenm eficient pentru a putea fi mai uor
selectai de angajatori. Într-o economie global, investiiile în educaie sunt fundamentale
pentru dezvoltare i pentru a crea locuri de munc de mai bun calitate i mai bine pltite. Ne
propunem s crem un Program de Competene Verzi care s fie finanat integral de fonduri
UE, prin care muncitorii europeni s fie instruii în folosirea noilor tehnologii ecologice i
pentru a putea activa în viitoarele domenii ecologice care se vor dezvolta din ce în ce mai mult
în viitor. De asemenea vom lupta pentru a obine dreptul la o educaie egal, la orice vârst, cu
o atenie special pentru cei care vor o a „doua ans” în încercarea lor de a se forma
profesional. Acest tip de program poate fi susinut de politicile europene, naionale i regionale.
De asemenea, ne propunem s extindem fondurile pentru educaie i pregtire profesional,
bazându-ne pe succesul programului ERASMUS, dând ansa mai multor tineri posibilitatea de
a studia în strintate. Mobilitatea ar trebui s fie regula, nu excepia. Fiecare tânr european ar
trebui s aib aceast ans i s se bucure de ea.
9. Piaa Intern European ar trebui completat pentru a crete productivitatea, dar i numrul
locurilor de munc, bazându-ne pe standarde sociale i de mediu. Firmele mici i mijlocii
reprezint nucleul economiei europene i ramura economiei cu cei mai muli muncitori. Ar
trebui s simplificm cadrul legislativ pentru aceast categorie, printr-un Statut European
pentru Companiile Private i s le oferim acestora un acces mai uor Pieei Interne. Capitalul de
baz i volumul de credite al Bncii Europene de Investiii i al Bncii Europene pentru
Reconstrucie i Dezvoltare ar trebui mrit, iar acordarea de credite ctre firmele mici i
mijlocii ar trebui s fie un proces mult mai accesibil.
10. Banca Central European ar trebui s încurajeze creterea economic i scderea omajului,
meninând în acelai timp o stabilitate a preurilor.
S ne asigurm c muncitorii i afacerile beneficiaz de pe urma transformrii economice:
11. Ne propunem s susinem afacerile, pentru a anticipa schimbrile cauzate de mutaiile mediului
economic i de modificarile de ordin tehnologic – conservând astfel locurile de munc
existente i creând noi locuri de munc – în acelai timp ajutând muncitorii s se reprofileze, în
cazul pierderii locului de munc datorit acestor schimbri. Acest lucru poate fi obinut, în
special, prin intermediul Fondului Uniunii Europene pentru Ajustarea la Globalizare. De
asemenea, vom promova dialogul cu angajatorii europeni pentru a ne asigura c sunt pregtii
pentru viitoarele schimbri i c sunt pregtii s-i reprofileze angajaii la nevoie;
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12. Vom susine crearea de noi locuri de munc, asigurându-ne c fiecare companie are acces la
credite pentru investiii i dezvoltare (spre exemplu de la Banca Europeana de Investiii). De
asemenea, vom susine dezvoltarea economiei sociale în Europa – care momentan are 5
milioane de oameni ce lucreaz în cooperative – prin introducerea unui statut european pentru
asociaii, societi mutuale i fundaii.
O nou agend european progresist este esenial pentru a extinde oportunitile globalizrii la
toi cetenii i pentru a produce schimbri pozitive în viaa oamenilor.
Putem construi o societate mai bun, dac punem oamenii pe primul loc.
Haidei s ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.

2. Noua Europ Social - dm oamenilor o ans mai bun
Nu conteaz cine sunt sau unde s-au nscut, europenii împart aceleai valori de baz când vine vorba de
societatea în care triesc: o Europ mai sigur, cu standarde de via ridicate, cu locuri de munc decente
i stabile, într-un mediu înconjurtor curat, sntos.
Inegalitile existente, precum i provocrile globale pun o nou presiune pe europeni i duc la un risc
ridicat de apariie a noi clivaje permanente în rândul societilor noastre: între copii provenind din familii
bogate i cei din familii srace, între cei cu un loc de munc bine pltit i cei cu un loc de munc nesigur
i prost pltit, între cei mai puin educai i cei educai, între cei cu acces la Internet i cei fr acces la
aceast reea, între imigrani i cei nscui în Europa, între femei i brbai.
Putem s abordm aceste inegaliti, focalizându-ne pe o cooperare care s se axeze pe îmbuntirea
traiului pentru europeni. Trebuie s promovm politici mai bune care s protejeze clasele sociale cele
mai vulnerabile în faa noii recesiuni economice. Vrem s construim o nou Europ social, împreun cu
partenerii notri socialiti, având colaborri strânse cu sindicatele, care împrtesc acelai crez cu noi, i
anume „oamenii pe primul loc”.
Noi credem în democraie i c drepturile cetenilor în Uniunea European sunt cruciale pentru a oferi
acestora o ans mai bun în societatea în care triesc. Cetenia ar trebui s fie inclusiv, bazat pe
drepturi i responsabiliti i privit ca parte dintr-un viitor comun pe continentul nostru. Vrem ca toi cei
care triesc i lucreaz în Europa s participe în deciziile care le vor afecta propriul viitor. Noi credem în
stimularea viitoarelor generaii i în a face tot ce ne st în putin pentru ca acestea s se implice atât în
problemele sociale, cât i în cele politice. Noi acordm o atenie ridicat asupra viziunilor tinerilor
europeni, legate de probleme ca i construirea unei noi Europe sociale, îmbuntirea dialogului
intercultural, probleme legate de schimbarea climatic, rolul Europei în lume i globalizare. Noi credem
într-o participare i consultare democratic activ, lucru dovedit de consultrile noastre cu un public
extins pentru a stabili prioritile acestui manifest.
Uniunea European se bazeaz pe drepturile omului, pe lipsa discriminrii de orice fel i pe respect. Noi
vedem diversitatea, în multitudinea formelor sub care aceasta apare – cultural, lingvistic, religioas –,
ca una din cele mai importante avuii ale Europei.
De asemenea, economia european a adus i multe beneficii pentru consumatori. Noi vom continua s
luptm pentru drepturile consumatorilor în Europa, ca urmare a succesului nostru în asigurarea unei
alimentaii sntoase, a unor jucrii sigure, precum i pentru scderea preului la transportul de persoane
i convorbirile telefonice. Prin îmbuntirea proteciei consumatorilor, dar i a drepturilor de care
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acetia se pot bucura, putem ajuta în construirea unei Europe mai sigure i care s ofere o ans mai
bun pentru cetenii si.
O ans mai bun pentru oameni:
13. Dorim s impunem un Pact al Progresului Social European, care s propun standarde i
eluri pentru politicile naionale sociale, de sntate i de educaie, care vor contribui la lupta
împotriva srciei i a inegalitilor de orice fel, dar în acelai timp vor duce i la o dezvoltare
economic i social a Uniunii Europene. Noi cerem beneficii bazate pe bunstare social i
pe necesiti pentru pensionari, omeri sau cei care nu au capacitatea de a lucra, pentru toate
rile europene, pentru a garanta o via decent;
14. Ne propunem s includem clauze cu privire la progresul social în fiecare articol de legislaie
European i s lum în calcul studii cu privire la impactul social i asupra mediului
înconjurtor de fiecare dat când un nou articol de legislaie European va fi creat. Procesul
liberalizrii, de asemenea, trebuie luat în calcul. Noi propunem ca Uniunea European s
înceap un audit asupra politicilor sale energetice i de mediu i s ia msuri pentru a se
asigura c prin aceste politici sracii i clasa mijlocie nu vor fi cei care vor suporta marea
parte a costurilor;
15. Ne propunem s crem un plan european pentru serviciile publice, care s garanteze acces
egal i universal pentru ceteni, calitate, autonomie local i transparen în serviciile
publice, pentru ca aa-zisa competiie european, precum i regulile economice s nu afecteze
drepturile cetenilor. Criteriile sociale i de mediu în oferirea de contracte publice europene
trebuie s fie extinse i mult mai riguroase.
16. Noi propunem un pact european legat de salarii, care s garanteze o plat egal pentru o
munc egal i care va impune o necesitate pentru salarii minime decente în toate statele
Uniunii Europene, pact care ar urma s fie impus fie prin lege, fie prin negocieri colective,
aplicate atât în cazul cetenilor, cât i în cazul imigranilor. Drepturile sociale includ i
dreptul muncitorilor la un mediu de munc corect;
17. Intenionm s ne ocupm de problema forei de munc calificate care migreaz din diferitele
ri ale Europei, dar i din cele din lumea a treia, spre rile mai bine dezvoltate, creând astfel
o adevrat problem a forei de munc în rile de provenien;
18. Vom aciona în statele membre UE s promovm taxe i impozite corecte, care vor garanta
crearea bunstrii în statele din cadrul Europei;
19. Vom lupta s prevenim exploatarea muncitorilor i s întrim drepturile acestora la negocieri
colective. Sentineele recente ale Curii Europene de Justiie au creat incertitudine în ceea ce
privete drepturile muncitorilor i înelegerile colective. Împreun cu partenerii notri sociali
vom examina impactul clauzelor Viking, Laval, precum i al altor hotrâri judectoreti,
pentru a ne asigura c drepturile muncitorilor nu sunt subminate. O examinare a Directivelor
UE pentru Muncitori este esenial. Pentru a încuraja negocierea colectiv la nivel european,
vrem s crem o baz legal pentru negocieri colective i înelegeri colective între diferitele
state. Mai mult, vom lucra pentru a promova un orar de munc decent, care s întruneasc
standardele de siguran i sntate i care s duc la crearea unei balane via privat –
munc;
20. Dorim s întrim i s garantm, în acelai timp, drepturile muncitorilor la informare i la
consultare. Participarea muncitorilor la nivel european i global este una din problemele
principale pentru viitor – un element vital pentru o Europ mai social i o precondiie pentru
o munc decent. Noi vom încerca s îmbuntim participarea acestora în procesul
decizional economic, la nivel european. Pentru a reui acest lucru, drepturile muncitorilor la
informare i la consultare trebuie garantate în interiorul companiilor prin intermediul legilor,
folosind modelul Statutului European pentru Companii, iar drepturile menionate în Consiliul
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Muncitorilor Europeni trebuie extinse. De asemenea, dorim s crem un dialog social mai
bun între sindicate i angajatori la nivel european i s îl extindem pe cât mai multe sectoare;
21. Ne propunem s dezvoltm o strategie a UE privind drepturile copilului i s eradicm
srcia în rândul acestora, garantând în acelai timp accesul la educaie, inclusiv educaia
precolar;
22. Ne propunem s stabilim un Charter European pentru Internship-uri, pentru a da tinerilor care
caut s-i înceap o carier ansa de a obine o experien mai bun, în domeniul dorit i de
a beneficia de un start reuit în noua lor carier;
23. Ne propunem s îmbuntim drepturile consumatorilor individuali i colectivi i s ne
asigurm c aceste drepturi sunt respectate în Uniunea European;
24. Ne propunem s setm target-uri în cadrul Uniunii Europene pentru a oferi asisten
btrânilor, modelate dup cele existente i care se adreseaz copiilor;

Protejarea drepturilor cetenilor:
25. Ne vom asigura c democraia, transparena i responsabilitatea vor fi pilonii de baz pentru
toate reformele din cadrul instituiilor europene. De exemplu, ne propunem s îmbuntim
transparena prin obligarea persoanelor care fac lobby, precum i a ageniilor de lobby, s se
înregistreze, dar în acelai timp i clienii i activitile acestora s fie înregistrate, inclusiv
contactele acestora cu reprezentani alei i cu funcionari publici sau alte personaliti
oficiale;
26. Vom face tot ce ne st în putin s ne asigurm c legislaia Uniunii Europene respect
drepturile cetenilor, aa cum a fost stabilit în Convenia European pentru Drepturile
Omului i în Acordul Drepturilor Fundamentale în Uniunea European. Vom întri legislaia
anti-discriminare, pentru a asigura un tratament egal pentru toi, indiferent de sex, ras,
handicap, vârst, orientare sexual, religie sau idealuri adoptate;
27. Ne propunem s asigurm un tratament egal pentru toi cetenii Europei, fr discriminare,
când acetia cltoresc în cadrul Uniunii Europene. Dorim recunoterea cstoriilor,
parteneriatelor i drepturilor printeti în toate rile Uniunii, la fel cum sunt recunoscute în
ara de provenien a acestora;
28. Noi luptm pentru acordarea unui rol mai important regiunilor i autoritilor locale în
problemele europene, reflectând astfel rolul din ce în ce mai important pe care acetia îl au în
implementarea politicilor europene i în promovarea discuiilor despre problemele europene
la un nivel local, sub-naional. Noi susinem recunoaterea i prezervarea diversitii culturale
i lingvistice din Europa, fiind una din cele mai importante avuii ale continentului nostru, dar
în acelai timp i un element de baz al identitii acestuia;
O nou agend de reform progresist european este esenial pentru a construi o nou Europ
social, dând oamenilor o ans mai bun.
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.

3. Transformarea Europei într-un lider global în lupta contra
schimbrilor climatice
Trebuie s ne preocupm de problema schimbrilor climatice acum, pentru binele copiilor i
nepoilor notri. Dac acionm acum, Europa va deveni liderul la nivel global în dezvoltarea a noi
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tehnologii ecologice eficiente, care vor reduce riscul pierderii prosperitii din cauza schimbrilor
climatice. Dac nu acionm în niciun fel, viaa pe Pmânt nu va mai fi una sigur. Aadar, Europa
trebuie s treac peste dependena sa fa de petrol i crbune i s ia conducerea în asigurarea unui
acord global cu privire la clim, pentru perioada de dup 2012, perioad ce va urma dup Tratatul
Kyoto.
Pentru a conduce spre succes negocierile internaionale pentru un pact cu privirile la problemele
climatice:
29. Uniunea European ar trebui s preia conducerea în negocierile de la nivel internaional i s
obin un tratat internaional, care s foreze reducerea cu 30% a emisiilor pân în 2020, în
cadrul Summit-ului Naiunilor Unite de la finalul anului 2009. Toate economiile dezvoltate,
dar i cele în curs de dezvoltare, incluzând i SUA, China i India, ar trebui s adere la un
asemenea pact. Noi dorim o abordare global a acestei probleme, bazat pe solidaritate, în
care rile dezvoltate s preia conducerea;
30. Noi propunem ca UE s creasc suportul fa de rile în curs de dezvoltare, pentru ca i
acestea s poat lupta i s se adapteze la schimbrile climatice. UE ar trebui s asigure
transferuri masive de tehnologie, pentru a se asigura c aceste ri vor continua lupta antisrcie i vor putea s-i continue dezvoltarea, fr a accelera înclzirea global. Mai mult,
noi trebuie s ne asigurm c politicile UE nu vor duce la o cretere a emisiilor i polurii în
rile din lumea a treia, prin a lua msuri de asigurare c industriile bazate pe un consum
intens de energie nu se vor muta din Europa în aceste ri mai puin dezvoltate;
31. Dup modelul iniiativelor luate de guvernele social-democrate din cadrul Europei, Uniunea
European ar trebui s preia conducerea în iniierea unui Forum pentru Dezvoltarea Energiei
Globale, aducând toate rile lumii împreun pentru a defini o viziune pe termen lung pentru
energie i pentru o dezvoltare durabil a planetei;
Conducând prin exemplu – o politic mult mai ambiioas legat de clim i energie pentru UE:
32. Ne propunem s introducem o directiv european comprehensiv care ar asigura c aciunile
i target-urile din sectoarele care înc nu sunt acoperite de legislaie – energie, agricultur,
alimentaie, construcii i transport – sunt combinate pentru a oferi ocazia Uniunii s ating
nivelul de emisii dorit. Toate celelalte legislaii legate de clim ar trebui adaptate pentru a
atinge target-ul de 30% reducere a emisiilor. Aciunea este necesar în fiecare sector, dac
vrem s reducem emisiile într-un mod eficient;
33. Ne propunem s dezvoltm o Politic Comun a Energiei Europene, bazat pe durabilitate,
securitate energetic i independen, diversitatea surselor de energie i solidaritate între
statele membre, în cazul unei crize energetice. UE ar trebui, de exemplu, s creasc stocul de
energie refolosibil, prin construirea unei Reele de Transmisie a Electricitii de Înalt
Tensiune, prin intermediul creia s poat fi transportat energia eolian din nord-vestul
Europei i energia Solar din sudul Europei i nordul Africii;
34. Vom susine o Politic Comun pentru Agricultur, care s promoveze o dezvoltare
comprehensiv a ruralului i a rolului fundamental pe care fermierii îl au, recunoscând rolul
agriculturii în protejarea mediului înconjurtor, asigurând calitatea i sigurana alimentelor,
prezervarea terenurilor arabile i protejarea animalelor i a plantelor. Bio-combustibilii pot
ajuta la scderea nivelului de emisii în transport, dar asta nu trebuie s însemne o scdere a
produciei alimentare globale i europene sau s afecteze mediul înconjurtor sau
biodiversitatea. Directiva Uniunii Europene pentru Bio-combustibili trebuie revizuit pentru
a se asigura c respect acest principiu;
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35. Este decizia fiecrui stat membru al UE dac va folosi sau nu energie nuclear. Dar, având în
vedere importana siguranei fa de dezastre nucleare pentru toate rile europene,
monitorizarea centralelor nucleare existente trebuie coordonat la nivel european;
O nou agend de reform progresist european este esenial pentru a conduce lupta mondial
împotriva schimbrilor climatice
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.

4. Promovarea egalitii de gen în Europa
În ultimii ani a fost fcut un progres considerabil pentru a se ajunge la egalitate între brbai i femei, în
mare parte datorit efortului depus de socialiti, social democrai i democrai progresiti în parteneriat
cu organizaii feminine progresiste.
Cu toate acestea, inegaliti exist în continuare: femeile continu s câtige, în medie, cu 15% mai puin
decât brbaii, pentru aceeai munc depus; sunt mai predispuse s fie omere, descurajate s intre în
câmpul muncii, datorit lipsei de posturi atractive pentru ele sau, cele care sunt angajate, sunt de cele
mai multe ori în poziii care le asigur un venit mic, o slujb proast sau una part-time.
Milioane de femei din lumea întreag înc sunt supuse exploatrii i înclcrii de drepturi, mai ales sub
forma traficului de carne, a violenei domestice i a altor tipuri de abuzuri.
La mai mult de o jumtate de secol de când au primit dreptul de a vota i de a candida pentru funcii
publice, peste tot în Europa, femeile continu s fie puin reprezentate în organele executive i
legislative.
În unele pri ale Europei, brbaii continu s nu aib dreptul de a-i lua concediu paternal, odat cu
naterea copilului lor. Astfel c femeile sunt forate de cele mai multe ori s aleag între a avea copii i
a-i continua cariera dorit. Pentru o familie format din muncitori este greu s se gseasc un echilibru
între responsabilitile profesionale i cele personale. Noi putem schimba asta: acele ri europene care
au fcut tot posibilul pentru a spori drepturile i oportunitile pentru femei au acum cea mai mare
proporie de femei în fora de munc i cele mai înalte rate ale natalitii. De asemenea, am susinut fr
nicio reinere la nivele locale, regionale i naionale, creterea centrelor de zi pentru copii.
Noi vom continua s luptm contra stereotipiilor bazate pe sexe i credem c prin întrirea drepturilor i
a oportunitilor pentru femei vom aduce beneficii economice, sociale i democratice semnificative
pentru toi cetenii Europei.
Egalitatea de gen – o realitate pentru toi:
36. Noi propunem crearea unei Directive Europene pentru Drepturile Femeilor, prin care s se
îmbunteasc oportunitile i drepturile femeilor i prin care s se promoveze mecanisme
care s duc la obinerea egalitii între sexe, din punct de vedere social, economic dar i
politic;
37. Noi propunem introducerea drepturilor de concedii paternale i maternale peste tot în Europa;
38. Vom milita pentru o reprezentare politic egal pentru brbai i femei, în toate organele
decizionale la nivel european. Vom lupta pentru o Comisie European i un Parlament
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European cu o reprezentare egal pentru ambele sexe i vom cere formarea unei Comisii
Europene pentru Egalitatea între Sexe.
39. Ne vom lupta pentru a susine prinii în încercarea lor de a crea un echilibru între
responsabilitile de prini i cele profesionale. Pentru a susine acest el, propunem statelor
membre s ating target-ul UE, care prevede o reea de centre de zi (cree, grdinie) pentru
copii, care s acopere cel puin 33% din populaia cu vârste între 0 i 3 ani i o acoperire de
cel puin 90% din populaia cu vârste cuprinse între 3 i 7 ani. În acelai timp, statele membre
ar trebui s adopte i directivele Uniunii Europene cu privire la organizarea i funcionarea
acestor centre de zi;
40. Noi vom lansa lupta pentru a înltura diferenele de venit între sexe, o problem vital în
încercarea de a îmbunti nivelul de trai, în lupta pentru combaterea srciei i a stimulrii
creterii economice;
41. Vom încuraja susinerea femeilor antreprenoare i a acelora care doresc s se implice în
cercetare, pentru a lrgi oportunitile de care acestea vor dispune;
42. Vom asigura i promova drepturile sexuale i de reproducere ale femeilor pe tot teritoriul
Uniunii Europene;
43. Vom face tot ce ne st în putin s eradicm traficul uman i exploatarea sexual, printr-o
cooperare strâns cu instituiile judiciare i poliia;
44. Ne propunem s încurajm i s susinem Uniunea European i statele sale membre în
eforturile de a stopa violena domestic i violena dintre sexe în general, prin toate
programele i fondurile alocate în acest sens;
O nou agend de reform progresist european este esenial pentru a continua lupta noastr în
promovarea iniiativelor legate de egalitatea de gen care au ajutat atât femeile cât i brbaii.
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.

5. Dezvoltarea unei politici europene eficiente cu privire la migraia în
Europa
Migrarea este una din principalele probleme cu care se confrunt statele Uniunii Europene. Progresitii
europeni abordeaz aceast problem dintr-o perspectiv bazat pe valorile noastre de baz:
corectitudine, democraie, drepturi umane i solidaritate.
Una din provocrile de baz este lupta contra imigrrii ilegale i a traficului uman, în încercarea de a
asigura o politic de azil just pentru cei care fug de persecuii politice. Politicile fa de imigrani
trebuie s fie corecte i responsabile în acelai timp, bazându-se pe necesitatea Europei de completare a
forei de munc actuale. De asemenea, drepturile imigranilor trebuie luate în considerare – pentru a ne
asigura c acetia se pot integra în noile comuniti, beneficiind de drepturi i responsabiliti egale cu
ale cetenilor din acele comuniti.
Noi înelegem temerile cetenilor notri fa de imigrani i fa de procesul de migrare în general.
Acesta este motivul pentru care credem necesar existena unei reforme. Reforma nu trebuie s însemne
apariia unor comuniti de tip ghetto sau apariia sentimentului de xenofobie, ci s asigure integrarea
imigranilor, dar în acelai timp s combat imigrarea ilegal, munca la negru i traficul de persoane. De
asemenea, este necesar ajutorarea rilor srace din afara Europei pentru a crea o via mai bun a
cetenilor acelor ri i a preveni migrarea forei de munc (în special a intelectualilor) din acestea spre
rile mai bine dezvoltate din Europa i din restul lumii.
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Gestionarea migraiei într-un mod eficient:
45. Ne propunem s stabilim standarde comune pentru migrarea legal, în întreaga Europ,
standarde bazate în special pe solidaritate, respectând în acelai timp competenele rilor
membre în acest domeniu.
46. Ne propunem s crem o Directiv European pentru Integrarea Imigranilor, bazat pe
drepturi i responsabiliti egale i respect reciproc, directiv ce ar trebui coordonat strâns cu
politicile de acceptare a imigranilor. Noi ne dorim o politic de integrare care s stabileasc
un proces continuu de obinere a drepturilor i responsabilitilor, specifice pentru orice
cetean i, într-un final, chiar de obinere a ceteniei. O atenie special trebuie acordat
integrrii femeilor, a tinerilor i a populaiei rrome europene. De aceea, noi ne propunem s
promovm aciuni la diferite nivele (local, regional, naional sau european), cum ar fi
training-uri culturale i lingvistice, care s susin o integrare total a imigranilor în noile
comuniti;
47. Ne propunem s accentum eforturile europene de a stopa imigraia ilegal, printr-o Politic
de Control a Granielor Exterioare, printr-o cooperare mai bun în lupta împotriva reelelor
criminale care se ocup cu traficul de persoane i prin parteneriate cu rile din lumea a treia;
48. Noi suntem interesai de îmbuntirea cooperrii cu rile din lumea a treia pentru a reui s
administrm valurile de imigrani mai eficient, promovând în acelai timp o dezvoltare
social i economic în aceste ri. Ne propunem s îmbuntim mecanismele existente i, în
acelai timp, s crem noi mecanisme care s combat efectele negative suferite de rile
aflate în curs de dezvoltare, dup pierderea forei de munc calificate din diferitele sectoare
cheie, datorit emigrrii ctre rile din Uniunea European;
49. Noi susinem continuarea dezvoltrii Sistemului European Comun pentru Azil Politic, bazat
pe condiii corecte de acordare a azilului politic celor care fug de persecuii i pe
reglementrile internaionale cu privire la drepturile omului;
Cooperarea european este esenial pentru politici eficiente asupra migraiei. Acest lucru nu
poate fi realizat fr majoritate progresist puternic în Europa.
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.

6. Un rol mai important pentru Europa ca partener pentru pace,
securitate i dezvoltare
Uniunea European ar trebui s fie un lider în promovarea pcii i a dezvoltrii sociale i economice de
durat în lumea întreag i un pilon de baz în securitatea uman. Cetenii notri continu s fie expui
incertitudinii i imprevizibilitii predominante în lumea întreag. Statele membre UE trebuie s lucreze
împreun pentru a asigura securitatea cetenilor notri. Noi credem c Europa are nevoie de o voce
comun mai puternic în lume, pentru a crea un viitor mai bun pentru cetenii notri i pentru planeta
noastr. Trebuie s lucrm împreun pentru pace i cooperare, s eradicm srcia i s fim solidari cu
oamenii din lumea întreag.
Europa, la ora actual, este deja un important actor pe plan global, dar trebuie s mrim influena i
impactul nostru, prin coordonarea poziiei fiecrui membru i prin exprimarea prerilor noastre, pe cât
posibil, printr-o singur voce. Întrirea rolului Reprezentantului Uniunii Europene pe Politica Extern
Comun i pe Securitate va fi un pas important pentru realizarea acestui el. Dac vom eua, UE i
statele sale membre vor deveni din ce în ce mai puin importante în politica mondial. Instituiile de
guvernare global, existente astzi, s-au dovedit a fi prost adaptate noilor provocri. De aceea, noi
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trebuie s prelum conducerea în reforma guvernrii globale – în parteneriat cu noua administraie
Democrat din SUA – bazându-ne pe o cooperare strâns i pe o abordare multilateral.
Uniunea European trebuie s se axeze mai mult pe elaborarea de rezoluii de conflict, pstrarea pcii i
pe eforturi umanitare în zone de criz i s îi dezvolte mecanisme prin care poate s asiste ri afectate
de rzboi civil sau dezastre naturale. Trebuie s eradicm rdcinile conflictului i terorismului din
lumea întreag. rile în curs de dezvoltare trebuie s fie inta politicilor noastre fa de sraci, punând
accentul pe importana oamenilor, din orice clas social, pentru o dezvoltare reuit i rapid. Rolul
important al femeilor în dezvoltarea acestor ri trebuie scos în eviden, ca de exemplu prin lrgirea
accesului la schemele de microcredite.
Promovarea pcii i a securitii:
50. Noi propunem ca Uniunea European s îi extind agenda în ceea ce privete prevenirea
conflictelor, a rezoluiilor de conflict i a management-ului post-criz în rile afectate la ora
actual, prin îmbuntirea colaborrii între membrii si i promovarea misiunilor de pace în
zonele afectate, în cadrul programelor Naiunilor Unite;
51. Ne propunem s întrim colaborarea între poliie, sistemul juridic i securitate pentru a
combate traficul de droguri, crimele i terorismul. Lupta împotriva terorismului trebuie s fie
una dintre prioritile de baz i trebuie întrit ca unul din obiectivele Uniunii Europene, dar
în acelai timp trebuie s fie încadrat în limitele legii i s se asigure c nicio libertate
fundamental nu va fi afectat de aceste msuri. Vom continua s promovm o politic
european comun în acest domeniu, incluzând aici i o implementare a strategiei europene
antiterorism i a suportului pentru Reprezentantul Special al Uniunii Europene;
52. Vrem s ne asigurm c UE va stabili instrumente coerente i eficiente de prevenire a
dezastrelor;
53. Ne propunem s mrim eforturile UE de susinere a dezarmrii la nivel mondial, incluzând
aici întrirea acordurilor de control al armamentului i non-proliferare. De asemenea, dorim
crearea unui Cod de Conduit al UE care s reglementeze exporturile de arme, care trebuie s
fie mult mai restrictiv i mai transparent în acelai timp. Noi vrem o lume fr arme nucleare.
54. Noi propunem ca Uniunea European s promoveze activ o Alian a Civilizaiilor în cadrul
ONU, întrind astfel dialogul i parteneriatul între diferitele culturi, ceea ce va duce la pace
global i securitate;
55. Noi propunem o cretere a colaborrii pe probleme defensive în rândul statelor membre, fr
s afectm caracteristicile individuale ale defensivei fiecrui stat membru i a politicilor de
securitate ale acestuia. Noua iniiativ defenisiv european trebuie dezvoltat în coordonare
cu NATO;
56. Noi susinem reforma Naiunilor Unite, în special a Consiliului de Securitate ONU, precum i
o revizuire a procesului de luare a deciziilor, a mandatelor i a funcionrii World Trade
Organization, a Bncii Mondiale i a bncilor regionale, precum i a Fondului Monetar
Internaional. Alocarea dreptului de vot în cadrul FMI trebuie s reflecte mai bine interesele
rilor aflate în curs de dezvoltare, în special a celor mai srace dintre acestea;
57. Vom promova un moratoriu fa de aplicarea pedepsei cu moartea în cadrul membrilor ONU;

Promovarea parteneriatului:
58. Noi credem c viitorul Balcanilor de Vest este alturi de Uniunea European, stabilitatea
urmând s atrag dup sine prosperitatea i securitatea. Noi vom încuraja negocierile de
aderare începute cu Croaia i vom susine începerea de negocieri cu oricare alt ar din
Balcanii de Vest, odat ce toate cerinele au fost îndeplinite de ctre acestea. Noi considerm
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c UE ar trebui s respecte drepturile fundamentale ale tuturor i s susin natura
multicultural i multireligioas a societilor europene. Noi susinem negocieri deschise cu
Turcia, pentru o eventual aderare la UE, bazându-ne pe ideea clar conform creia atât
Turcia, cât i UE, ar trebui s-i respecte promisiunile i obligaiile;
59. Stabilitiatea în rile vecine cu UE este la fel de important ca i procesul de lrgire. Vrem s
întrim paterneriatele cu vecinii UE. Noi propunem crearea unei Uniuni a Mrii Negre i un
Parteneriat de Est care s întreasc cooperarea cu vecinii notri orientali. De asemenea, UE
trebuie s aib un dialog structurat cu Rusia, pe probleme cum ar fi democraia, drepturile
omului, securitatea energetic i s iniieze o cooperare mai strân, inclusiv o nou iniiativ
regional legat de Marea Baltic;
60. Noi vom continua s susinem o îmbuntire a relaiilor Euro-Mediteraneene. Uniunea
pentru Mediteran este un instrument cheie i un cadru ideal pentru promovarea dezvoltrii
economice, sociale, a drepturilor omului i a democraiei. Mai mult, dorim ca UE s joace un
rol important în rezolvarea conflictelor din Orientul Mijlociu – scopul fiind obinerea unei
înelegeri între Israel i Palestina de lung durat – fr a crea îns impedimente eforturilor
depuse deja de comunitatea internaional;
61. Noi propunem ca UE s-i dezvolte relaiile cu America Latin, pentru a crea un parteneriat
real i comprehensiv, relevant pentru toate problemele acestei regiuni i care s stimuleze
solidaritatea rilor din acest continent;
62. Vom continua s construim un parteneriat trans-atlantic puternic cu noua administraie
Democrat din Statele Unite ale Americii;
63. UE trebuie s-i întreasc relaiile cu China, încurajând îmbuntirea drepturilor omului i a
standardelor sociale i de mediu, precum i o îmbuntire a comerului între cele dou
regiuni;
64. Noi susinem formarea unor legturi strânse cu India, care este pe cale s devin un important
actor la nivel mondial, legturi ce ar trebui s fie bazate pe respect reciproc i pe dialog
deschis;
65. Noi ne vom axa pe implementarea i consolidarea unei strategii UE-Africa, pentru a
îmbunti relaia între cele dou regiuni, a rezolva probleme comune, pentru a încheia un
Parteneriat Economic i pentru a susine o dezvoltare de lung durat a Africii;

Eradicarea srciei:
66. Mandatul viitorului Parlament European (2009-2014) va coincide cu ultimii ani din United
Nations Millenium Goals. Progresul acestui program de pân acum s-a fcut simit doar în
rile foarte populate din Asia, în special China, în timp ce Africa continu s sufere de
efectele unei srcii extreme. Creterea preurilor la alimente i la combustibili submineaz
toate realizrile de pân acum, în încercarea de eradicare a srciei. Noi vom folosi acest
mandat al Parlamentului s facem presiuni i s încercm s ajutm la atingerea scopurilor
propuse de ONU pentru raportul din 2015. Fapt pentru care, noi propunem s transformm
aceste scopuri în prioriti ale viitoarelor politici UE cu privire la ajutor, comer i reform a
organelor de guvernare global. Noi surse inovative de finanare sunt necesare pentru a putea
respecta aceste pachete de ajutor din partea Europei – drept pentru care este necesar
atribuirea a cel puin 0,7% din Produsul Naional Brut pentru politici de dezvoltare – într-o
manier mai coordonat, mai eficient i mai bine focalizat. Noi susinem o cooperare
descentralizat în politicile de dezvoltare europene, incluzând aici contribuia fiecrei
autoriti locale la aceste programe. Noi vom susine formarea unui Corp de Voluntari
Umanitari European;
67. UE trebuie sa susin un sistem de comer multilateral, care s fie în avantajul rilor aflate în
curs de dezvoltare din WTO Doha Development Round i s asigure o distribuie corect a
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beneficiilor de pe urma comerului deschis, precum i garantarea unor standarde de mediu i
sociale mai bune;
68. Ne propunem s abordm problema crizei de alimente de la nivel mondial, prin asigurarea c
nu vor mai avea loc speculaii în preurile alimentelor i prin promovarea „siguranei
alimentare”, odat cu crearea unei noi scheme de acordare a ajutoarelor, precum i a unor noi
politici de producie agrar;
69. Vom încerca s ne asigurm c toate acordurile de comer semnate de UE cu rile din lumea
a treia vor include clauze cu privire la drepturile umane i protecia mediului. Astfel,
parteneriatele cu respectivele regiuni i ri vor fi un veritabil instrument de dezvoltare
economic i social;
70. O munc decent trebuie s devin un obiectiv global la care toate rile, inclusiv instituiile
i organizaiile internaionale, ar trebui s adere. Aceast nou agend global trebuie s
promoveze condiii de munc decente, salarii adecvate, securitate social i s întreasc
dialogul social;
O nou agend de reform progresist european este esenial pentru a crete rolul UE ca
partener pentru pace, securitate i dezvoltare, în perspectiva dezvoltrii i securitii noastre
precum i a solidaritii între state i persoane.
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.
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F CA VOTUL TU S CONTEZE ÎN IUNIE 2009
La aceste alegeri europene, votul fiecrui cetean va conta. Brbaii i femeile din Uniunea European
sunt în faa unei alegeri între o Uniune European progresist, în care statele membre lucreaz împreun
pentru a rezolva provocrile pe care toi cetenii Europei le înfrunt zi de zi sau o Uniune European
conservatoare, care va lsa viitorul cetenilor i al rilor noastre în mâinile pieei.
Dar pentru a reui s punem în aplicare reformele progresiste care pun oamenii pe primul loc i care sunt
eseniale în asigurarea unui viitor sigur pentru cetenii europeni, avem nevoie de o majoritate
progresist în Parlamentul European. Noi, socialitii, social democraii, laburitii i democrat progresitii
vom lupta s crem acea majoritate, pentru a îndeplini manifestul oamenilor notri – cele 6 prioriti de
reform pentru o Europ progresist:
a. Relansarea economiei i prevenirea unei noi crize financiare pe viitor;
b. O nou Europ Social – care s dea oamenilor o ans mai bun ;
c. Transformarea Europei într-un lider mondial în lupta împotriva schimb rilor
climatice;
d. Promovarea egalit ii între sexe în Europa;
e. Dezvoltarea unei politici eficiente cu privire la migra ia în Europa;
f. Sporirea rolului Europei ca partener pentru pace, securitate i dezvoltare.
Noi am ascultat prerile oamenilor printr-o gam larg de consultri publice ce a dus la stabilirea acestor
prioriti. Acum intenionm s acionm pe baza prerilor exprimate de cetenii europeni în acest
manifest. Împreun suntem o for pro-schimbare i putem face diferena.
Putem construi o societate mai bun dac punem oamenii pe primul loc.
S ducem Europa spre o nou direcie în Iunie 2009.
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