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Creiem fermament que la Unió Europea ha de canviar. Al maig, el teu vot en les eleccions al
Parlament Europeu ens donarà l’oportunitat de fer realitat la UE que et mereixes. Una Europa que
progressi, una Europa que protegeixi, una Europa que funcioni. La nostra família política, amb
presència als 28 països, lluitarà per assegurar-te un futur millor. La dreta ha creat una Europa de
temor i austeritat. Durant els últims cinc anys, en els quals ha imperat una majoria conservadora en
la UE, hem lluitat per una Europa forta, socialment justa i democràtica. Però ha arribat el moment
de prendre el lideratge. Per a això necessitem el teu suport, la teva ajuda i el teu vot.
El nostre programa per als propers cinc anys de la Unió Europea prioritzarà la creació d’ocupació,
l’economia productiva, el sentiment de pertinença europeu i el respecte per les persones. Volem
que com a ciutadà i votant reprenguis el control i volem retornar l’esperança a la joventut europea.
Aquest maig podràs decidir per primera vegada qui vols que dirigeixi Europa. El teu vot determinarà
qui serà el proper president de la Comissió Europea. Per canviar la majoria conservadora a la Unió
Europea, l’únic vot que compta és el vot a la família europea de socialistes, socialdemòcrates,
laboristes, demòcrates i progressistes.
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1.

Ja és hora de prioritzar la creació
d’ocupació.
Aquesta és la nostra primera i principal prioritat: els homes i les dones d’Europa han de tenir un
treball digne que els permeti gaudir d’una bona qualitat de vida. Però aquestes són les crues xifres
que reflecteixen el llegat de les polítiques econòmiques dels últims cinc anys: prop de 27 milions
de persones, incloent-hi gairebé la quarta part dels nostres joves, volen treballar i no troben feina.
hi ha 120 milions de persones a Europa en el llindar de la pobresa o fins i tot per sota. La creació
d’ocupació per als joves i les joves és un repte que ens definirà davant aquesta generació i la
següent, i continuarà sent una de les prioritats clau en el nostre compromís a llarg termini per
assolir l’ocupació plena. El desenvolupament complet de la Garantia Juvenil és un element central
de la nostra estratègia per a l’ocupació. Perquè sigui un èxit, n’augmentarem substancialment el
pressupost i l’ampliarem perquè arribi a totes les joves i els joves menors de 30 anys. Per crear
ocupació, introduirem una política industrial europea ambiciosa i donarem suport a la nostra
economia social i també a les petites i mitjanes empreses. Promourem la innovació tecnològica i
sostenible, i millorarem el rendiment de les nostres economies. Volem acabar amb el dúmping
social i eliminar l’explotació dels treballadors i els contractes precaris que afecten tants europeus.
Volem promoure la justícia social. Insistirem que s’imposin normes estrictes que garanteixin la
igualtat salarial, el treball de qualitat i la protecció dels drets dels treballadors; enfortirem els
drets dels sindicats, el diàleg social i la legislació contra la discriminació; millorarem la protecció
dels treballadors contractats en un país diferent mitjançant la revisió la Directiva sobre el
desplaçament dels treballadors; i promourem l’existència d’una cooperació més eficaç en l’àmbit
europeu en matèria d’inspeccions laborals. Introduirem salaris mínims dignes arreu d’Europa, ja
sigui per llei o mitjançant negociació col·lectiva. Les ocupacions creades hauran de permetre que
la ciutadania participi en l’economia en igualtat de condicions. Tots els acords comercials,
incloent-hi el que es troba actualment en vies de negociació amb els Estats Units, han d’estar
vinculats a la protecció dels drets humans i socials de les persones, al treball digne i a les normes
mediambientals, i també a la cultura de la responsabilitat social de les empreses i del comerç just.
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Ja és hora de rellançar l’economia.
Les polítiques basades únicament en l’austeritat han perjudicat les nostres economies i han
castigat els menys responsables de la crisi. Per crear llocs de treball i rellançar l’economia,
prioritzarem la innovació, la investigació, la formació i una política de reindustrialització intel·ligent,
que permeti que els grans avenços tècnics realitzats en laboratoris i universitats europeus es
tradueixin en més llocs de treball. La nostra solució és que hi hagi un marge de maniobra més gran
per a les inversions als pressupostos nacionals amb la finalitat d’expandir l’economia en lloc de
reduir-la. Si bé la crisi ha demostrat que l’euro pot actuar com un dispositiu de protecció eficaç, els
últims cinc anys han revelat que la construcció de la Unió Econòmica i Monetària d’Europa encara
no està completa. S’ha fet palesa la importància de mutualitzar responsabilitats i drets dins de
l’eurozona. Reduirem els dèficits d’una manera justa i sostenible i gestionarem el deute públic
europeu amb instruments nous. Volem engegar un mecanisme de coordinació real de les polítiques
fiscals i econòmiques a la zona de l’euro que tingui en compte els efectes socials d’aquestes
decisions en la teva comunitat. El Parlament Europeu i els parlaments nacionals han de conservar
la sobirania i implicar-se completament en l’exercici del control democràtic sobre aquestes
polítiques. El llegat de la Troica en aquest sentit reflecteix un fracàs prou clar. Una vegada
finalitzades les missions de la Troica, cal establir un altre model, en el marc dels tractats de la UE,
que sigui democràtic, socialment responsable i creïble. Serem guardians estrictes del diner públic,
garantint la qualitat de la despesa pública, millorant l’eficiència dels pressupostos per obtenir els
millors resultats per a la ciutadania europea. La lluita contra el frau i l’evasió fiscal (que representa
aproximadament un bilió d’euros l’any) i contra la competència fiscal són elements clau per
aconseguir un sistema fiscal just. Reduir a la meitat l’evasió fiscal per a l’any 2020 i aplicar mà dura
contra els paradisos fiscals seran prioritats centrals. També promocionarem normes fiscals que
garanteixin la transparència i evitin que s’eludeixin impostos.
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El sector financer al servei dels ciutadans i
de l’economia real.
Els europeus i les europees s’han vist obligats a pagar pels errors i la irresponsabilitat d’un sector
financer no regulat. El rescat dels bancs ha costat 1,6 bilions d’euros als contribuents. Durant cinc
anys, el sector financer ha afirmat que ha après dels seus errors. Ens assegurarem que els bancs no
tornin a apostar mai més amb la vida de la ciutadania. Hem d’establir sense dilació un marc adequat
que faci que el sector financer treballi al servei de l’economia real i aporti a la societat la part que li
correspon. La regulació forçarà els bancs a servir a la teva comunitat en lloc d’aprofitar-se’n. Els
inversors haurien d’assumir també les pèrdues dels bancs, no només els guanys. Imposarem
regulacions més grans en el sector bancari, frenarem l’especulació financera i establirem tallafocs
eficaços entre la banca comercial i la d’inversió. Aplicarem un topall a les bonificacions dels banquers
i agilitarem la introducció de l’impost sobre les transaccions financeres al qual donem suport des de
fa anys com una contribució justa del sector financer a la societat. Insistirem en la creació d’una
agència de qualificació de crèdit europea independent i pública. Continuarem els nostres esforços per
construir una Unió Bancària sòlida, dissenyada amb l’objectiu de protegir els ciutadans europeus i
oferir un accés equitatiu i just al crèdit a Europa.
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Cap a una Europa social.
La dreta s’ha servit de polítiques neoliberals per reduir les polítiques socials que han ajudat la
ciutadania a recuperar-se després de moments difícils. Lluitarem per una Europa que no deixi
ningú enrere. Uns ingressos dignes, la qualitat i l’accessibilitat de l’educació, de l’habitatge
(incloent-hi l’habitatge social), de la sanitat i de l’atenció a la infància i les persones grans, i també
unes pensions adequades són components crucials de les nostres societats. Per aconseguir
aquestes metes, la UE ha de donar suport als Estats membres en la redistribució justa i efectiva
de la riquesa i de les oportunitats. És per això que és fonamental fixar objectius vinculants per a
l’ocupació, l’educació i la cohesió social. Totes les polítiques europees han de respectar aquests
objectius socials. Hem d’assegurar-nos que la UE sigui una unió social real de la mateixa manera
que és una unió econòmica: les llibertats econòmiques no poden pesar més que els drets socials.
Oferirem oportunitats a la ciutadania europea perquè pugui desenvolupar el seu potencial
mitjançant la inversió en educació, capacitació, atenció als infants, aprenentatge permanent,
cultura, mobilitat d’estudiants, recerca i coneixement.
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Una Unió
que protegeixi.
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Una Unió de la igualtat i els drets
de les dones.
El principi d’igualtat ha de ser un aspecte essencial del que significa ser ciutadà i ciutadana
d’Europa. Tothom es beneficia de viure en una societat més igualitària. Una de les nostres prioritats
principals continua sent garantir, promoure i millorar els drets de les dones i la igualtat de gènere.
Necessitem un compromís vinculant per posar fi a la bretxa salarial i a la disparitat de pensions
entre dones i homes. Cal posar fi a la violència contra les dones. La conciliació entre la vida
professional i familiar ha de basar-se en la promoció d’un equilibri més gran i no del sacrifici. Davant
l’ofensiva conservadora actual, cal protegir de manera enèrgica i amb urgència la llibertat d’elecció
de les dones i l’accés als seus drets sobre salut sexual i reproductiva. Serem implacables en la
nostra lluita contra qualsevol forma de racisme, sexisme, homofòbia, transfòbia i intolerància.
Defensem la igualtat i la no-discriminació, i promovem la igualtat entre dones i homes a l’hora de
compartir la feina, el poder, el temps i les funcions, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Protegirem els drets i el benestar de la infància, i ens assegurarem que no es denega a ningú un lloc
de treball, un càrrec, un futur o qualsevol altre dret fonamental a causa del color de la seva pell,
l’orientació sexual, la identitat, la religió, l’edat, el sexe, la discapacitat, l’opinió política o qualsevol
altra forma de discriminació.
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Una Unió de diversitat.
Enfront de l’extremisme creixent, lluitarem per una Europa que respecti els drets i les obligacions
de tothom, i no per una Europa on imperin els perjudicis, l’odi i la divisió. Tothom ha de tenir una
oportunitat real de participar i de contribuir a les societats en les quals vivim. La llibertat de
moviment és un dret i un dels principis fundacionals de la UE. Els drets dels ciutadans i de les seves
famílies reconegudes legalment han de ser respectats, alhora que seguim combatent el frau i
l’abús. Per evitar més tragèdies humanes, hem de demostrar una solidaritat real entre tots els
Estats membres en matèria de política d’immigració i asil, i comptar alhora amb recursos suficients.
Amb la finalitat de salvar vides, Europa i els seus Estats membres han d’actuar solidàriament i
comptar amb els mecanismes adequats per compartir responsabilitats. Volem que existeixin
polítiques d’integració i participació efectives i ajuda per als països dels quals provenen els
immigrants. Cal reforçar la lluita contra el tràfic de persones.
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Una vida sana i segura per a tots.
La ciutadania europea mereix una vida sana i segura. Volem una legislació sòlida que atorgui més
poder als consumidors. Protegirem els drets dels europeus i les europees a gaudir d’aliments,
productes i entorns segurs. Reconeixem el paper estratègic de l’agricultura i la pesca en les nostres
societats i volem promoure un desenvolupament rural sostenible i pròsper. La UE ha d’adaptar-se
als nous reptes, especialment pel que fa a l’agenda digital, i garantir un accés ampli a Internet.
Necessitem una legislació europea sòlida pel que fa a la protecció de les dades personals de la
ciutadania i l’accés a la informació. És vital aconseguir l’equilibri adient entre privadesa, llibertat i
seguretat. La UE ha de garantir el dret de la ciutadania a la seguretat mitjançant la promoció de la
cooperació en la lluita contra el crim organitzat i transfronterer.
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Més democràcia i participació.
Per primera vegada en la història de la UE, podràs designar el President de la Comissió Europea.
Estem orgullosos d’haver liderat aquest gran pas cap a una Europa més democràtica, i d’haver
aplanat el camí pel qual ara ens segueixen altres partits polítics. La Unió Europea és una unió
política que garanteix la igualtat dels seus ciutadans i ciutadanes i també la dels seus Estats. La
ciutadania europea, la societat civil i els agents socials han de tenir una participació democràtica
plena i control en les decisions de la UE. Volem promoure un paper predominant per al Parlament
Europeu que tingui poder per legislar, pressupostar i controlar, com la institució de la UE que
representa la seva ciutadania. Cal prendre les decisions en l’àmbit més adient per als interessos
de la ciutadania europea, ja sigui local, regional, nacional o europeu. Totes les polítiques han de
ser eficients, han de respectar els valors democràtics, han de combatre la corrupció i servir els
ciutadans d’una manera més oberta i transparent. Emprendrem accions europees efectives
enfront de les violacions dels drets fonamentals, la democràcia i l’Estat de Dret.
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Una Europa verda.
La UE ha de recuperar el lideratge en la protecció del medi ambient i dels recursos naturals, i en la
lluita contra la contaminació i el canvi climàtic. Per a això cal una col·laboració estreta amb els
nostres socis mundials i predicar amb l’exemple. Donarem suport a les tecnologies netes i a un
sistema productiu sostenible. Propera ja la data límit de l’any 2020, donarem suport a més
objectius vinculants en relació amb la reducció de les emissions de carboni, un ús més gran de les
energies renovables i l’augment de l’eficiència energètica. Promocionarem l’aplicació de bons de
projectes per finançar les bones inversions en economia verda, tecnologia i energies renovables.
Les pautes de producció, consum i mobilitat han de canviar, i l’ús del reciclatge ha de millorar.
D’aquesta manera, reduirem la pressió sobre els recursos naturals escassos i ajudarem la
ciutadania a reduir la factura energètica i la petjada ecològica. Lluitarem contra la pobresa
energètica i garantirem un accés mínim a l’energia per a tothom.
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Promoure la influència d’Europa al món.
La Unió Europea ha de ser portadora dels principis universals de democràcia, pau i respecte pels
drets humans, incloent-hi els drets de les dones i la infància. En un món globalitzat i en canvi
constant, afligit per conflictes i creixents desigualtats, Europa ha de ser un actor mundial. Hem de
crear aliances sòlides per respondre als reptes comuns. Volem que Europa es faci sentir i disposi
dels instruments adequats per liderar la promoció de la pau, la democràcia i una prosperitat
compartida arreu del món. Europa combina la defensa, el desenvolupament, el comerç i els
esforços diplomàtics per maximitzar els efectes positius en la seva política d’afers exteriors. La UE
ha de ser un agent de pau efectiu a l’estranger i un promotor eficient de la cooperació en matèria de
defensa. Hem de donar suport a les persones que lluiten per la democràcia, la justícia social, la
no-discriminació i la llibertat enfront de qualsevol forma d’ocupació en qualsevol lloc del món.
Donarem suport a l’Associació Oriental com un instrument important per estrènyer la relació entre
els seus països membre i la UE, i enfortirem les relacions amb tota la regió del Mediterrani. Hem de
mantenir el nostre suport a l’ampliació de la UE. Els drets fonamentals i els valors europeus han de
seguir sent respectats inequívocament en qualsevol adhesió futura. Hem de combatre els
desequilibris i la pobresa mundials fomentant la coherència de les polítiques per al
desenvolupament i fer que els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i l’Agenda de
Desenvolupament Post 2015 de les Nacions Unides siguin tot un èxit.
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Amb aquests 10 projectes, nosaltres
socialistes, socialdemòcrates, laboristes,
demòcrates i progressistes, canviarem
Europa els propers cinc anys. Comptem
amb el teu vot i treballarem en nom teu
sense descans.
Junts, canviarem Europa.

