Europos socialistų partijos (PES) deklaracija dėl 2020 m. Europos dienos
Priėmė PES prezidiumas 2020 m. gegužės 5 d.
Šiandien, 2020 m. gegužės 9 d., minime Šumano deklaracijos 70-metį, taip pat sukanka 75-eri metai nuo
pergalės prieš nacių režimą, užbaigusios Antrąjį pasaulinį karą, dienos – tai du Europai ir Europos Sąjungai
svarbūs įvykiai. Bėgant metams, mūsų bendruomenė išaugo, visa Europa išgyveno ilgiausią istorijoje taikos
laikotarpį. Europos diena suteikia galimybę ne tik pažvelgti atgal ir prisiminti pastangas suderinti mūsų
skirtumus, bet ir apsvarstyti veiksmus siekiant teisingesnės, visiems lygios ir tvarios ateities bei tolesnius
žingsnius skatinant vienybę, plėtrą, integraciją ir bendradarbiavimą Europos žemyne. Štai dėl ko PES kovojo
per 2019 m. rinkimus į Europos parlamentą.
Šią dieną taip pat turime pripažinti, kad stojame į savo gyvenimo kovą. Europos projektui atėjo lemiamas
akimirka. COVID-19 pandemija krečia mūsų visuomenes ir, jeigu nebūsime atsargūs ir nesiimsime aktyvių
veiksmų, ji gali tapti grėsme mūsų Sąjungos socialinei, ekonominei ir demokratinei ateičiai. Poreikis užtikrinti
solidarumą, koordinavimą ir imtis bendrų veiksmų dar niekada nebuvo toks akivaizdus. Per pastarąsias
savaites europiečiai neabejotinai suprato, kad tvirta ES yra būtina ir kad Europos solidarumo trūkumas gali
sukelti žalą. Jie mano, kad Sąjunga gina savo žmones, todėl Europos solidarumas per ateinančius mėnesius
bus labai svarbus užtikrinant paramą kiekvienam Europos piliečiui šiuo sudėtingu laikotarpiu. Ši krizė parodė
ES, jos suteikiamų laisvių, vertybių ir kultūros svarbą dabarčiai ir ateičiai.
Mes, socialistai ir demokratai, dabar labiau nei bet kada manome, kad turime kurti bendrą ateitį vertybėmis,
kuriomis remiasi mūsų politinė šeima, ir ją stiprinti užtikrindami tvirtą ir pažangią Europos Sąjungą: socialinę
politiką, kuri remia ir saugo žmones, šeimas, darbuotojus ir labiausiai į visuomenės užribį nustumtus asmenis;
strategines viešąsias investicijas; kokybiškas viešąsias paslaugas; mokesčių sistemos teisingumą bei
regionų ir šalių tarpusavio sanglaudą. Deja, per griežto taupymo politikos įgyvendinimo laikotarpį mūsų
sveikatos apsaugos sistemos ir socialinė apsauga susilpnėjo. Padidėjo ekonominė ir socialinė nelygybė,
buvo padaryta žala klimato politikai. Mes turime mokytis iš praeities klaidų, kad jos nesikartotų. Šiandien,
kovojant su pandemija ir teikiant paramą mūsų visuomenėms, labai svarbus vaidmuo tenka tvirtoms gerovės
valstybėms ir socialinei apsaugai. PES ir toliau priešinsis tiems, kurie siekia susilpninti gerovės valstybę, ypač
kovodama su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu. Dabartinė krizė atvėrė galimybę atnaujinti mūsų ekonominį
ir socialinį modelį papildant jį pagrindinėmis vertybėmis, kad galėtume kurti tvarią, teisingą ir žalią Europą.
Dabar labiau nei bet kada esame įsitikinę, kad pagrindinės Europos vertybės – demokratija, teisinės
valstybės principas, lyčių ir mažumų teisės, visapusė lygybė bei pagarba žmogaus orumui ir žmogaus
teisėms – yra visuotinės ir turi būti visada puoselėjamos. Pastarosios savaitės ir mėnesiai taip pat atskleidė,
kad mes visada privalome būti budrūs ir pasirengę apginti šias vertybes nuo nacionalistų ir populistų, kurie
begėdiškai pasinaudojo šia krize, kad prastumtų savo autoritarines, moteris diskriminuojančias ir
homofobiškas darbotvarkes.
PES ministrai pirmininkai, lyderiai, ministrai, komisijos nariai, parlamentarai, merai, visų lygių atstovai ir
visuomenės nariai susibūrė, kad suvaldytų krizę ir paskatintų Europos atgaivinimą remiantis Europos žaliojo
kurso, Europos skaitmeninės strategijos, Europos socialinių teisių ramsčio ir Europos lyčių lygybės strategijos
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principais, pasinaudojant Europos atkūrimo fondo lėšomis, Europos pinigų sąjungos reforma, užtikrinančia
tikrąjį fiskalinį pajėgumą, tvirta DFP ir naujais savais ištekliais, proporcingais didelei žalai, kurią patyrė mūsų
visuomenės. Kad įveiktume šią krizę ir įvykdytume pareigą visiems Europos piliečiams, reikalingas šalių
solidarumas.
PES rengia keletą darbo dokumentų, kaip antai „PES COVID-19 sukelto sukrėtimo suvaldymo ir padėties
atkūrimo planas“, „Europos žaliasis kursas kaip pagrindinis padėties atkūrimo po COVID-19 pandemijos
ramstis“ ir „Visiems prieinama kokybiška sveikatos apsauga“, kuriuose numatyti veiksmai siekiant tvaraus ir
teisingo padėties atkūrimo ateityje tikslinėmis investicijomis, sudarančiomis sąlygas tinkamai ir teisingai
pertvarkai bei geresnėms darbo vietoms. Socialistai ir demokratai gins tvirtą ir pažangią Europos Sąjungą,
nepaliekančią nė vieno nuošalyje.
2020 m. Europos dieną visi Europos socialistai ir demokratai dar sykį vieningai pabrėžia esantys giliai
įsitikinę, kad pažangi Europos Sąjunga yra geriausias būdas užtikrinti gerovę, lygybę ir laisvę visiems mūsų
piliečiams. Mūsų pareiga – suteikti Europai naują viltį ir ateitį. Šiai plataus užmojo darbotvarkei įgyvendinti
reikia išteklių, susitarimų ir derybų. Mūsų politinė šeima yra įsipareigojusi sukurti naują, teisingesnę ir geresnę
Europą. Tai ateitis, kurią nori matyti ir už kurią kovos PES.
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