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Eiropas Savienībai ir labāk jākalpo saviem iedzīvotājiem. Eiropas Parlamenta vēlēšanas
2019. gada maijā ir mūsu iespēja mainīt ES un veidot taisnīgāku Eiropu. Mūsu sabiedrība
joprojām sedz 2008. gada ekonomiskās krīzes sociālās izmaksas, un mums steidzami ir
jārisina problēmas. Eiropai ir jāpārvar nevienlīdzība, jācīnās par nodokļu taisnīgumu, jārisina
klimata pārmaiņu draudi, jāizmanto digitālā revolūcija, jānodrošina taisnīga lauksaimniecības
pārveide, labāk jāpārvalda migrācija un jāgarantē drošība visiem eiropiešiem. Eiropai ir
jāmaina vadība un politikas virziens, atstājot aiz muguras neoliberālos un konservatīvos
pagātnes modeļus, koncentrējoties uz kvalitatīvām tās iedzīvotāju darbavietām, veselīgu vidi,
sociālo drošību un ekonomikas modeli, kas samazina nevienlīdzību un dzīves dārdzību.
Status quo nav risinājums. Nepieciešamas radikālas pārmaiņas, lai izveidotu nākotnes
projektu, kam var ticēt visi eiropieši. Nostalģiskie nacionālisti pārdod tikai bīstamas ilūzijas,
apdraudot pagātnē sasniegto progresu un Eiropas vērtības. Mums – sociālistiem un
demokrātiem – jānodrošina pilsoņu labklājība un jāpanāk progress sociālajā jomā un
vides aizsardzībā, lai ikvienam cilvēkam un katrai teritorijai būtu iespējas pāriet uz zaļo
un digitālo ekonomiku. Eiropai ir jāvirzās uz noslēgtu ražošanas un patēriņa modeli, kas
respektē mūsu planētas ierobežotos resursus. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas vienotību,
vienlaikus cienot tās daudzveidību. Kā sociālisti un demokrāti, mēs ierosinām jaunu Eiropas
sabiedrisko līgumu.
VIENLĪDZĪGA UN GODĪGA EIROPA. Būtiski jāsamazina nevienlīdzība un jāpārtrauc
labklājības un īpašuma koncentrācija dažu priviliģētu personu rokās. Labklājības Eiropa ar
stiprām labklājības valstīm, sociālo drošības tīklu un kvalitatīviem sabiedriskajiem
pakalpojumiem ir ļoti svarīga, lai novērstu nabadzību un aizsargātu tos, kam tas
nepieciešams, tostarp jauniešus, vecāka gadagājuma cilvēkus, neaizsargātus darbiniekus un
bezdarbniekus. Mums ir pienākums aizsargāt cilvēkus, ja viņi saslimst, zaudē darbu, cieš no
invaliditātes vai nonāk smagos apstākļos. Tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi, izglītību un
pienācīgām pensijām ir universālas, un tās ir jāaizstāv. Visu vecumu cilvēkiem ir tiesības
cienīgi strādāt un dzīvot. Bezdarba un sociālās atstumtības problēmas ir jārisina
kolektīvi, nevis jāatmet kā individuālas neveiksmes. Jāievēro vienāda atalgojuma princips par
vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā. Visiem darba ņēmējiem jābūt vienādām tiesībām: nav
darba bez līguma, nav darba bez taisnīgas algas, aizliegums slēgt nulles stundu un fiktīvus
pašnodarbinātības līgumus. Mēs cīnīsimies par pienācīgām minimālajām algām visā Eiropā.
Strādājošo nabadzība ir morāli un ekonomiski neattaisnojama. Mēs vēlamies Eiropas papildu
bezdarba apdrošināšanas mehānismu, lai atbalstītu dalībvalstis gadījumā, ja bezdarba
līmenis ievērojami palielinātos. Efektīvs sociālais dialogs un dalība arodbiedrībās ir labākais
veids, kā garantēt strādājošo aizsardzību un paaugstināt algas. Mēs vēlamies stipru Eiropas
Darba tiesību institūciju, kura būtu pilnvarota apkarot sociālo dempingu un nodrošinātu godīgu
darbaspēka mobilitāti visā ES. Ir nepieciešams sociālās rīcības plāns, lai ES Sociālo Tiesību
Pīlāru padarītu par saistošiem noteikumiem, kas stiprina labklājības sistēmu, ievēro darba
tirgus modeļus un uzlabo dzīves līmeni.
EIROPAS SOLIDARITĀTE VISIEM, NEVIS TIKAI IZREDZĒTAJIEM. Mēs nelieksimies
nekontrolētu tirgus spēku priekšā, un, galu galā, mēs izbeigsim stingras taupības politiku.
Eiropai ir jārada ekonomiskās iespējas visiem un jānodrošina ilgtspējīga labklājība, kas
taisnīgi pārdalīta visu eiropiešu starpā. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa investīciju plāns, lai

sagatavotu mūsu rūpniecību un darbiniekus, lai viņi gūtu labumu no pārejas uz zaļo
ekonomiku, digitālo revolūciju un mākslīgā intelekta attītstību. Eiropas rūpniecības stratēģijai
ir jāparedz ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, jāatbalsta apmācība un mūžizglītība un
jānodrošina darba vietu radīšana un aizsargāšana ES. Eirozonai ir nepieciešama arī būtiska
reforma un savs budžets. Jāpārskata Eiropas fiskālie noteikumi, lai pārliecinātos, ka tie veicina
ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību. Pilsoņu sociālajām tiesībām ir jābūt prioritārām pār lielo
korporāciju ekonomisko brīvību. Mēs vēlamies panākt nodokļu taisnīgumu un turpināsim cīņu
pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu minimizāciju un agresīvu nodokļu
plānošanu. Mēs veicināsim vienotu Eiropas pieeju, lai nodrošinātu pienācīgu efektīvas
taksācijas līmeni un apturētu uzņēmumu ienākuma nodokļa lejupslīdi. Ikvienam pilsonim un
uzņēmumam ir jāsniedz taisnīgs ieguldījums sabiedrībā, ievērojot viņa nodokļu saistības. Ja
tiek radīta peļņa, tā ir jāapliek ar nodokli. Mēs stiprināsim finanšu un banku sektora
noteikumus, jo pilsoņiem nevajadzētu segt banku kļūdu radītās izmaksas vai arī riskēt ar
saviem noguldījumiem. Eiropai ir vajadzīgs stiprāks budžets, lai nodrošinātu kohēziju un
solidaritāti starp pilsoņiem, reģioniem un valstīm, uzlabojot dzīves līmeni visā Eiropā un
samazinot nevienlīdzību.
ILGTSPĒJĪGA EIROPA, KAS AIZSARGĀ MŪSU PLANĒTU. Eiropai ir jābūt līderim cīņā par
vidi un klimata pārmaiņām, jo īpaši tāpēc, ka daži no mūsu starptautiskajiem partneriem
atpaliek. Eiropai ir jāaizsargā bioloģiskā daudzveidība mūsu kontinentā un pasaulē, un jāaptur
piesārņojums. Mūsu vīzija apvieno mūsu planētas aizsardzību un ietver mūsu pilsoņu
intereses; visiem jābūt pieejamam tīram gaisam, tīram ūdenim, tīrai enerģijai un kvalitatīvai
pārtikai. ES jāpieņem Ilgtspējīgas attīstības pakts ar sociāliem un ekoloģiskiem mērķiem, lai
nodrošinātu, ka ekonomiskajām interesēm nav nekādas ietekmes uz vidi. Taisnīgas pārejas
fonds sociāli taisnīgā veidā palīdzēs īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu un mērķus
līdz 2030. gadam. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu un jaunākajām zināšanām par klimata
pārmaiņām, mēs paplašināsim ES noteiktos klimata mērķus. Vides aizsardzība prasa atjaunot
Eiropas rūpniecību, lai padarītu Eiropu par līderi atjaunojamās enerģijas jomā un vēlākais līdz
2050. gadam. CO2 izmešus jāapliek ar nodokli ES mērogā sociāli taisnīgā veidā, liekot
piesārņotājiem maksāt, vienlaikus atbalstot ieguldījumus pieejamai, tīrai enerģijai. Uzlabojot
mobilitāti un gaisa kvalitāti, nodrošinot lētu un energoefektīvu mājokli, mēs varam uzlabot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai to panāktu, mēs veicināsim Pieejamu Mājokļu un Tīra
Sabiedriskā Transporta plānu Eiropā. Mēs cīnīsimies pret enerģijas un ūdens trūkumu,
nodrošināsim pieejamu, veselīgu, drošu un kvalitatīvu pārtiku, un novērsīsim kaitīgu toksisko
ķimikāliju iedarbību. ES lauksaimniecības politikas reformai būtu jāpalīdz apmierināt jaunās
sabiedrības prasības, tostarp ilgtspējīgas ražošanas metodes, labāks uzturs, samazināts
pārtikas atkritumu daudzums, dzīvnieku labturība, klimata aizsardzība un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana.
BRĪVA UN DEMOKRĀTISKA EIROPA. Demokrātija ir ES pamatvērtība. To jāievēro Eiropā
un jāveicina ārpus tās. Mēs apņemamies aizstāvēt un uzlabot mūsu demokrātiju, dodot
iespēju pilsoņu līdzdalībai no vietējā līdz Eiropas līmenim. Pilsoņu līdzdalība, publiskā
atbildība un taisnīgi un pārredzami lēmumu pieņemšanas procesi ir jāveicina visos līmeņos.
Mēs vēlamies atvērtu un dinamisku sabiedrību, kurā indivīdiem ir vienādas tiesības un kas var
pastāvēt bez diskriminācijas, aizspriedumiem un seksisma, pilnībā ievērojot personu
privātumu un drošību. Kultūras daudzveidība bagātina Eiropu un tās iedzīvotājus.
Daudzveidība ir daļa no Eiropas identitātes un spēka, visu minoritāšu tiesības ir jāaizsargā.
Mēs ierosinām, lai Eiropas diena – 9. maijs – kļūtu par valsts svētkiem visās dalībvalstīs, kad
tiek atzīmēts miers un vienotība Eiropā. Mēs cīnīsimies pret tiem, kas sludina naidu,

neiecietību un diskrimināciju pret citiem. Mēs aizstāvēsim tiesiskumu un cilvēktiesības visās
dalībvalstīs un nodrošināsim ES ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem, lai to izdarītu.
Mēs vēlamies veikt pasākumus, lai novērstu ES vai valsts līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu
neatkarīgi no tā, vai tas notiek privātā sektora peļņas gūšanai vai politiskās varas
stiprināšanai. Mēs nodrošināsim, lai organizācijas, kas aizsargā pilsoņus, nesaskartos
ar nepamatotu spiedienu par to finansējumu un tiesībām darboties. Mēs esam pret tiem, kas
izdara spiedienu uz mūsu demokrātiju, izplatot „viltus ziņas”, manipulējot ar publiskām
debatēm, vai apzināti liekot šķēršļus demokrātiskai apmaiņai. Ir jāatbalsta brīvi un neatkarīgi
mediji un pilsoniska sabiedrība, un jāļauj tiem pildīt savu lomu demokrātijā, bet informācijas
avoti ir jāaizsargā. Policijas un tiesu iestāžu sadarbības stiprināšana veicinās cīņu pret
pārrobežu organizēto noziedzību un terorismu.
FEMINISTU EIROPA AR VIENĀDĀM TIESĪBĀM VISIEM. Jebkura veida diskriminācija
mūsdienu Eiropas sabiedrībā nav pieņemama. Mēs vēlamies saistošu ES dzimumu līdztiesību
stratēģiju, ar kuras palīdzību mēs turpināsim vadīt cīņu, lai izbeigtu atalgojuma un pensiju
atšķirības, apkarotu seksuālu uzmākšanos un vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un
nodrošinātu, lai katrai personai ir pilnībā pieejamas tās seksuālās un reproduktīvās tiesības.
Katrai personai ir tiesības lemt par savu ķermeni. Mēs ticam sabiedrībai, kurā sievietēm un
vīriešiem ir vienāds darba un privātās dzīves līdzsvars, un vienlīdzīga politiskā līdzdalība,
katrai sievietei ir tiesības uz karjeru, tāpat kā katram vīrietim ir tiesības audzināt bērnus un
rūpēties par savu ģimeni. Mēs būsim nesaudzīgi cīņā ar visiem diskriminācijas veidiem.
Eiropai būtu jānovērš juridiski un sociāli šķēršļi, kas neļauj LGBTI cilvēkiem dzīvot brīvi,
vienlīdzīgi un ar cieņu.
PROGRESĪVĀ EIROPA AR JAUNATNES PLĀNU. Mūsu sabiedrība raudzīsies nākotnē ar
lielāku optimismu, kad mūsu jauniešiem būs labākas izredzes, bet vecāka gadagājuma cilvēki
vairs nebaidīsies no nedrošības dzīves nogalē. Jaunajiem eiropiešiem ir jānodrošina iespējas
un jāsniedz prasmes veidot savu nākotni un kļūt par aktīviem pilsoņiem. Turpmāko paaudžu
attīstībai jābūt balstītai uz paaudžu solidaritātes principu. Nav pieņemami, ka gandrīz katram
ceturtajam bērnam draud nabadzība. Katram bērnam ir jānodrošina kvalitatīva veselības
aprūpe, bērnu aprūpe, izglītība, mājoklis un uzturs. Mēs īstenosim Eiropas “Garantiju
bērniem”, lai pārliecinātos, ka tas viss kļūst par realitāti. Lai sasniegtu mūsu mērķus attiecībā
uz pilnīgu jauniešu nodarbinātību un sociālās atstumtības mazināšanu, mēs arī paplašināsim
“Jaunatnes garantijas” programmu, kas jau tagad palīdz miljoniem jaunu eiropiešu iegūt
kvalitatīvu darbu, praksi vai tālākizglītību. Izglītība ir tiesības, kurām jābūt pieejamām visiem.
Mēs turpināsim atbalstīt un stiprināt Erasmus+ programmu un nodrošināt, ka tas var sniegt
labumu cilvēkiem, neatkarīgi no to sociālās piederības. Visbeidzot, mēs vēlamies, lai Eiropas
Kultūras čeku iniciatīva atbalstītu kultūras pieejamību jauniešiem.
STIPRA UN VIENOTA EIROPA VEICINA LABĀKU PASAULI. Aizvien nestabilākā pasaulē
Eiropai ir jābūt demokrātijas, miera un stabilitātes paraugam, kā arī sociālā taisnīguma,
dialoga, daudzpusīgo attiecību, cilvēktiesību, pienācīga darba, tiesiskuma, ilgtspējīgas
attīstības un dzimumu līdztiesības orientierim. Mums ir jābūt vienotiem, saskaroties ar
neparedzamiem un izolējošiem partneriem, un jāveicina cita veida globalizācija. Tajā pašā
laikā ES būtu jācenšas panākt Apvienoto Nāciju Organizācijas reformu. Mēs parūpēsimies, lai
ES turpmākajos tirdzniecības nolīgumos ir iekļauti saistošie sociālie un vides standarti,
cilvēktiesības, patērētāju aizsardzības un darba ņēmēju tiesības. Šiem nolīgumiem ir jābūt
pakļautiem demokrātiskai uzraudzībai, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības pienācīgu
līdzdalību. Mēs iebilstam pret vecmodīgo privāto šķīrējtiesu sistēmu. Mēs ievērosim solījumu
ieguldīt 0,7% no mūsu NKI oficiālajā attīstības palīdzībā un stiprināsim partnerību ar

jaunattīstības valstīm. Mēs turpināsim attīstīt mūsu kopējo Eiropas aizsardzību, apvienojot un
dalot resursus, lai nodrošinātu mieru un drošību sadarbībā ar NATO un citām starptautiskām
organizācijām.
Eiropai ir vajadzīga taisnīga kopēja patvēruma un migrācijas politika, kuras pamatā ir
dalībvalstu kopīga atbildība un solidaritāte, kā arī sadarbība ar izcelsmes un tranzīta valstīm.
Mēs visi varētu gūt labumu no labi pārvaldītas, regulāras un taisnīgas migrācijas sistēmas; tā
var palīdzēt stiprināt ekonomiku, radīt jaunas darbavietas un uzturēt mūsu labklājības sistēmu.
Eiropai ir jāpārvalda migrācija cienīgākā, taisnīgākā un sakārtotākā veidā, saglabājot efektīvu
robežu kontroli, cīnoties pret cilvēku tirdzniecību un cilvēku noziedzīgu izmantošanu, uzlabojot
to personu aizsardzību, kurām nepieciešama patvēruma piešķiršana. Lai to izdarītu, mums ir
jāatver droši un likumīgi kanāli, jāatbalsta aizsardzības iespējas blakus esošos reģionos un
jārisina migrācijas pamatcēloņi, tostarp klimata pārmaiņas. Tam būs nepieciešama jauna
partnerība ar Āfriku un visaptverošs Eiropas Investīciju plāns Āfrikai. Mēs veicināsim labāku
integrācijas politikas finansēšanu un atbalstīsim uzņemošās pilsētas un kopienas.
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā ir laiks, lai parakstītu jaunu Eiropas
sabiedrisko līgumu, kas aizsargā pilsoņu tiesības, veicina solidaritāti un veido Eiropu,
kura garantē labāku dzīvi daudziem, nevis tikai dažiem. Mēs cīnāmies par Eiropas dvēseli
un mūsu kopīgo nākotni. Eiropas Sociālistu partija nodrošinās progresu un uzlabos pilsoņu
dzīvi ciematos, pilsētās un reģionos visā Eiropā. Atbalstot ESP dalībpartijas, jūs
atbalstīsiet un veidosiet šādu Eiropu.

