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Evropská unie musí lépe sloužit svým občanům. Evropské volby v květnu roku 2019 jsou naší
příležitostí změnit EU a vybudovat spravedlivější Evropu. Naše společnosti stále nesou
sociální náklady hospodářské krize z roku 2008, musíme tak čelit naléhavým výzvám. Evropa
musí překonat nerovnost, bojovat za daňovou spravedlnost, vypořádat se s hrozbou
klimatických změn, využít digitální revoluci, zajistit spravedlivou zemědělskou transformaci,
lépe řídit migraci a zaručit bezpečnost všem Evropanům. Evropa potřebuje změnu ve vedení
a směřování politiky, opustit neoliberální a konzervativní modely minulosti a zaměřit se na
kvalitní pracovní místa pro své občany, zdravé životní prostředí, sociální zabezpečení a
hospodářský model, který se zabývá nerovnostmi a životními náklady. Status quo nepřichází
v úvahu. Radikální změna je nezbytná k vybudování projektu pro budoucnost, ve který by
všichni Evropané mohli věřit. Nostalgičtí nacionalisté nepřinášejí nic než nebezpečné iluze a
ohrožují dosavadní pokrok a evropské hodnoty. My – socialisté a demokraté – musíme zaručit
občanům blahobyt a zajistit sociální a ekologický pokrok, aniž bychom při transformaci
na zelenou ekonomiku a digitálním transformaci zanechali nějaké občany či území
pozadu. Evropa musí přejít na cirkulární model výroby a spotřeby, který respektuje limity naší
planety. Chceme posílit jednotu Evropy a zároveň respektovat její rozmanitost. Jako socialisté
a demokraté navrhujeme Novou sociální smlouvu pro Evropu.
EVROPA ROVNOSTI A SPRAVEDLNOSTI
Nerovnost musí být výrazně omezena a koncentrace bohatství a majetku v rukou několika
privilegovaných musí skončit. Prosperující Evropa se silnými sociálními státy, sítěmi
sociálního zabezpečení a kvalitními veřejnými službami je rozhodující pro prevenci chudobě
a ochranu těch, kteří potřebují pomoc, včetně mládeže, starších lidí, ohrožených pracovníků
a nezaměstnaných. Máme povinnost chránit občany, jestliže onemocní, ztratí práci, jsou
hendikepováni nebo se dostanou do těžké životní situace. Právo na kvalitní zdravotní péči,
vzdělání a slušné důchody je univerzální a musí být chráněno. Lidé všech věkových skupin
mají právo pracovat a důstojně žít. Nezaměstnanost a sociální vyloučení musí být řešeny
společně, nikoli být odbyty jako individuální selhání. Musí být respektován princip rovného
odměňování za stejnou práci na stejném místě. Všichni pracovníci musí mít stejná práva: není
možná práce bez smlouvy a žádná práce bez spravedlivé mzdy a musí platit zákaz smluv na
nulový počet hodin a falešné samostatné výdělečné činnosti. Budeme bojovat za slušné
minimální mzdy po celé Evropě. Chudoba pracujících je morálně a ekonomicky
neospravedlnitelná. Chceme, aby evropský mechanismus doplňkového pojištění v
nezaměstnanosti podporoval členské státy v případě výrazného zvýšení nezaměstnanosti.
Efektivní sociální dialog a členství v odborových organizacích jsou nejlepším způsobem, jak
zaručit ochranu pracujících lidí a navýšení mezd. Chceme silný Evropský úřad práce,
oprávněný bojovat proti sociálnímu dumpingu a zajistit spravedlivou mobilitu pracovní síly v
rámci EU. Je zapotřebí Sociální akční plán, aby se z pilíře sociálních práv EU stala závazná
pravidla, která posilují systémy sociálního zabezpečení, respektují modely trhu práce a
zlepšují životní úroveň.
EVROPA SOLIDARITY PRO VŠECHNY, NIKOLI PRO PÁR VYVOLENÝCH

Nepodřídíme se nekontrolovaným tržním silám a konečně skoncujeme s politikami úsporných
opatření. Evropa musí vytvářet ekonomické příležitosti pro všechny a zajistit, aby prosperita
byla udržitelná a spravedlivě sdílena všemi Evropany. Potřebujeme dlouhodobý Investiční
plán, abychom připravili naše průmyslová odvětví a pracovníky na využívání výhod z přechodu
na zelenou ekonomiku, digitální revoluci a růst umělé inteligence. Evropská průmyslová
strategie musí nasměrovat investice do výzkumu a inovací, podporovat odbornou přípravu a
celoživotní vzdělávání a zajistit, aby byla vytvořena a chráněna pracovní místa v EU.
Eurozóna také potřebuje zásadní reformu a svůj vlastní rozpočet. Evropská rozpočtová
pravidla musí být zrevidována, abychom se ujistili, že podporují udržitelný růst a
zaměstnanost. Sociální práva občanů musí mít přednost před hospodářskými svobodami
velkých korporací. Chceme daňovou spravedlnost a budeme i nadále vést boj proti daňovým
únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování. Budeme
podporovat společný evropský přístup, abychom zajistili řádnou úroveň efektivního zdanění a
zastavili soutěž o co nejnižší zdanění právnických osob. Každý občan a každá společnost
musí spravedlivě přispívat společnosti tím, že bude respektovat své daňové povinnosti. Zisky
musí být zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Budeme posilovat pravidla finančního a
bankovního sektoru, protože občané by neměli nést náklady chyb, které učinily banky, nebo
aby byly jejich vklady v ohrožení. Evropa potřebuje silnější rozpočet, aby zajistila soudržnost
a solidaritu mezi občany, regiony a zeměmi, zlepšila životní úroveň v celé Evropě a omezila
nerovnosti.
UDRŽITELNÁ EVROPA, KTERÁ CHRÁNÍ NAŠI PLANETU
Evropa musí být lídrem v boji za životní prostředí a vypořádání se s klimatickými změnami,
zejména proto, že někteří z našich mezinárodních partnerů zaostávají. Evropa musí chránit
biodiverzitu na našem kontinentu i na celém světě a zastavit znečišťování. Naše vize spojuje
ochranu naší planety se zájmy všech našich občanů; čistý vzduch, čistá voda, čistá energie a
kvalitní potraviny musí být dostupné pro všechny. EU musí přijmout Pakt o udržitelném rozvoji
se sociálními a ekologickými cíli, aby zajistila, že hospodářské zájmy nebudou mít přednost
před životním prostředím. Fond pro spravedlivý přechod (Just Transition Fund) pomůže
realizovat Agendu OSN pro udržitelný rozvoj a cíle do roku 2030 sociálně spravedlivým
způsobem. Zvýšíme ambice EU v oblasti klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a
nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatických změnách. Ochrana životního prostředí
vyžaduje obnovu evropského průmyslu, abychom byli lídrem v oblasti energie z obnovitelných
zdrojů a stali se nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrálními. Emise CO2 by měly být
zdaněny na celém území EU sociálně spravedlivým způsobem a zajistit, aby znečišťovatelé
platili a podporovali investice do cenově dostupné čisté energie. Zlepšením mobility a kvality
ovzduší a poskytováním cenově dostupného a energeticky efektivního bydlení můžeme
zlepšit kvalitu života občanů. K dosažení tohoto cíle budeme podporovat Plán cenově
dostupného bydlení a čisté veřejné dopravy v Evropě. Budeme bojovat proti chudobě v oblasti
energie a vody a zaručíme dostupné, zdravé a kvalitní potraviny, bezpečné výrobky a konec
škodlivého vystavování působení toxických chemikálií. Reforma zemědělské politiky EU by
měla přispět ke splnění nových společenských požadavků, včetně udržitelných výrobních
metod, lepší výživy, omezení odpadu z potravin, lepších životních podmínek zvířat, ochrany
klimatu a zachování biologické rozmanitosti.
SVOBODNÁ A DEMOKRATICKÁ EVROPA
Demokracie je základní hodnotou EU. Musí být respektována v Evropě a podporována v
zahraničí. Slibujeme, že budeme hájit a zlepšovat naši demokracii, posilovat účast občanů od
místní až po evropskou úroveň. Občanská angažovanost, veřejná odpovědnost, spravedlivé

a transparentní procesy rozhodování musíme zlepšit na všech úrovních. Chceme otevřenou
a živou společnost, kde jednotlivci mají stejná práva a mohou žít bez diskriminace, předsudků
a sexismu a za plného respektu k jejich soukromí a bezpečnosti. Kulturní rozmanitost
obohacuje Evropu a její lid. Rozmanitost je součástí identity a síly Evropy; práva všech menšin
musí být chráněna. Navrhujeme, aby se Den Evropy, připadající na 9. května, stal svátkem
ve všech členských státech jako oslava míru a jednoty v Evropě. Budeme bojovat proti těm,
kteří hlásají nenávist, nesnášenlivost a diskriminaci vůči druhým. Budeme bránit právní stát a
lidská práva ve všech členských státech a zajistíme, aby k tomu EU měla všechny nezbytné
nástroje. Chceme přijmout silná opatření, která by zabránila jakémukoli zneužití prostředků
EU nebo veřejných prostředků, ať už pro soukromý zisk nebo pro posílení politické moci.
Zajistíme, aby organizace, které chrání občany, nebyly vystavovány nadměrnému tlaku na
jejich financování a na jejich právo vykonávat činnost. Stojíme proti těm, kteří naši demokracii
dostávají pod tlak prostřednictvím šíření „falešných zpráv“, manipulací veřejné diskuse nebo
záměrným narušováním demokratické výměny. Musíme podporovat svobodná a nezávislá
média a občanskou společnost a musí jim být umožněno hrát svou roli v demokracii, a také
musí být chráněni whistlebloweři. Posílení policejní a soudní spolupráce podpoří boj proti
přeshraniční organizované trestné činnosti a terorismu.
FEMINISTICKÁ EVROPA S ROVNOCENNÝMI PRÁVY PRO VŠECHNY
Jakákoli forma diskriminace je v našich moderních evropských společnostech nepřijatelná.
Chceme závaznou strategii EU pro rovnost pohlaví, díky níž budeme i nadále vést boj za
odstranění rozdílů v odměňování a důchodech, bojovat proti sexuálnímu obtěžování a násilí
na základě pohlaví a zajistíme, aby každý jednotlivec měl přístup ke svým úplným sexuálním
a reprodukčním právům. Každá osoba má právo rozhodovat o svém vlastním těle. Věříme ve
společnost, ve které se ženy a muži mohou těšit rovnováze mezi pracovním a osobním
životem a mají stejnou politickou účast; každá žena má právo na kariéru, stejně jako každý
muž má právo vychovávat své děti a starat se o svou rodinu. Budeme neúprosní v našem boji
za ukončení všech forem diskriminace. Evropa by měla odstranit právní a společenské
překážky pro LGBTI osoby, aby žily svobodně, rovnocenně a s respektem.
PROGRESIVNÍ EVROPA S PLÁNEM PRO MLADÉ
Naše společnost bude čelit budoucnosti s větším optimismem, jakmile bude mít naše mládež
lepší vyhlídky a naši senioři se nebudou dále obávat nejistoty v pozdějším věku. Musíme
podporovat mladé Evropany a dát jim k dispozici dovednosti, aby mohli utvářet svou
budoucnost a stát se aktivními občany. Rozvoj budoucích generací musí být založen na
principu mezigenerační solidarity. Je nepřijatelné, že téměř jednomu ze čtyř dětí hrozí riziko
chudoby. Každé dítě musí mít přístup ke kvalitní zdravotní péči, péči o děti, vzdělávání,
bydlení a výživě. Zavedeme Evropskou záruku pro děti, abychom zajistili, že se toto stane
realitou. Abychom dosáhli našich cílů plné zaměstnanosti mladých a snížení sociálního
vyloučení, rozšíříme také Garanci pro mladé lidi – která již pomáhá milionům mladých
Evropanů získat kvalitní práci, odborné stáže nebo další vzdělávání. Vzdělání je právo, které
musí být dostupné pro všechny. Budeme i nadále podporovat a posilovat program Erasmus+
a zajistíme, aby mohl být přínosem pro lidi ze všech sociálních prostředí. V poslední řadě
chceme, aby Evropské kulturní šeky podpořily přístup mladých lidí ke kultuře.
SILNÁ A JEDNOTNÁ EVROPA, KTERÁ PODPORUJE LEPŠÍ SVĚT
Ve stále více nestabilním světě musí být Evropa majákem demokracie, míru a stability, jakož
i měřítkem pro sociální spravedlnost, dialog, multilateralismus, lidská práva, důstojnou práci,
právní stát, udržitelný rozvoj a rovnost pohlaví. Vzhledem k nepředvídatelným a

izolacionistickým partnerům musíme být jednotní a podporovat jinou formu globalizace.
Současně by EU měla prosazovat reformu Organizace spojených národů. Zajistíme, aby EU
zahrnovala závazné sociální a environmentální normy, lidská práva, ochranu spotřebitele a
práva pracovníků do všech budoucích obchodních dohod. Tyto dohody by měly podléhat
demokratickému dohledu a zajistit řádnou účast občanské společnosti. Jsme proti
staromódnímu systému soukromých rozhodčích řízení. Budeme dodržovat slib investovat 0,7
% našeho HNP do oficiální rozvojové pomoci a posilovat naše partnerství s rozvojovými
zeměmi. Budeme dále rozvíjet naši společnou evropskou obranu, sdružovat a sdílet naše
zdroje, abychom zajistili mír a bezpečnost ve spolupráci s NATO a dalšími mezinárodními
organizacemi.
Evropa potřebuje spravedlivou společnou azylovou a migrační politiku založenou na sdílené
odpovědnosti a solidaritě mezi členskými státy a spolupráci se zeměmi původu a tranzitními
zeměmi. Všichni bychom mohli pak těžit z výhod dobře řízeného, pravidelného a
spravedlivého systému migrace; může pomoci posílit hospodářství, vytvářet nová pracovní
místa a udržovat náš systém sociálního zabezpečení. Evropa musí řídit migraci důstojněji,
spravedlivěji a řádným způsobem, zachovat účinnou kontrolu nad svými hranicemi a zároveň
bojovat proti obchodování s lidmi a trestnému vykořisťování lidí a zvýšit ochranu těch, kteří
potřebují azyl. Abychom toho dosáhli, musíme otevřít bezpečné a legální kanály, podporovat
kapacity ochrany v přilehlých regionech a řešit základní příčiny migrace, včetně klimatických
změn. To bude vyžadovat nové partnerství s Afrikou a komplexní Evropský investiční plán pro
Afriku. Budeme prosazovat lepší financování integračních politik a podporovat hostitelská
města a obce.
Evropské volby v květnu roku 2019 jsou okamžikem k podepsání Nové sociální smlouvy pro
Evropu, která ochrání práva občanů a podpoří solidaritu a Evropu, která zaručuje lepší
život pro mnohé, nejen pro pár vyvolených. Bojujeme za duši Evropy a za naši společnou
budoucnost. Strana evropských socialistů přinese pokrok a zlepší životy občanů v obcích,
městech, velkoměstech a regionech po celé Evropě. Tím, že podpoříte členské strany PES,
budete takovou Evropu vytvářet a podporovat.

