Declaração do PSE sobre o Dia da Europa 2020
Adotada pela Presidência do PSE a 5 de maio de 2020
Hoje, 9 de maio de 2020, celebramos 70 anos da Declaração de Schuman e 75 anos da derrota do regime
Nazi que pôs termo à Segunda Guerra Mundial, dois marcos importantes para a Europa e para a União
Europeia. A nossa comunidade cresceu ao longo das décadas e, juntos, a Europa conheceu o mais longo
período de paz da sua história. O Dia da Europa constitui uma oportunidade para olhar para trás e recordar
os nossos esforços para resolver as nossas divergências, assim como é também um dia para refletir sobre
o nosso percurso rumo a um futuro mais justo, equitativo e sustentável e os nossos próximos passos para
promover a unidade, o alargamento, a integração e a cooperação no seio do continente europeu. Foi por iso
que o PSE lutou nas eleições europeias de 2019.
Neste dia, temos também de reconhecer que estamos a enfrentar a batalha das nossas vidas. Estamos a
viver um momento decisivo para o projeto europeu. A pandemia da COVID-19 está a abalar as nossas
sociedades, e se não estivermos atentos e ativos, poderá ameaçar o futuro social, económico e democrático
da nossa União. A necessidade de solidariedade, coordenação e ação conjunta nunca foi tão clara. Nas
últimas semanas, os Europeus sentiram de uma forma inquestionável que uma Europa forte é uma
necessidade e que uma falta de solidariedade europeia pode ser prejudicial. Os cidadãos acreditam numa
União que protege as pessoas e, portanto, a solidariedade europeia será absolutamente fundamental nos
próximos meses para apoiar todos os europeus durante estes tempos difíceis. Esta crise mostrou o quão
relevante é a UE, com as suas liberdades, valores e cultura partilhados, para os dias de hoje e para o futuro.
Enquanto socialistas e democratas, estamos mais do que nunca convencidos de que os valores nos quais
assenta a nossa família política devem ser os blocos com os quais construímos o nosso futuro comum,
cimentado por uma União Europeia forte e progressista: políticas sociais que apoiam e protegem as pessoas,
as famílias, os trabalhadores e os mais marginalizados; investimentos públicos estratégicos; serviços
públicos de qualidade; justiça fiscal e coesão entre regiões e países. Infelizmente, anos de políticas de
austeridade debilitaram os nossos sistemas de saúde e proteção social;aumentaram as desigualdades
económicas e sociais e tiveram consequências negativas nas políticas climáticas. Devemos aprender com
os erros do passado para que não se repitam. Estados-providência resilientes e proteção social são hoje
fundamentais à medida que enfrentamos a epidemia e apoiamos as nossas sociedades. O PSE continuará
a fazer frente aos que procuram prejudicar o Estado-providência, nomeadamente lutando contra a evasão
fiscal e o branqueamento de capitais. A crise atual pode tornar-se uma oportunidade para renovar o nosso
modelo económico e social com os nossos valores fundamentais para uma Europa sustentável, justa e
ecológica.
Estamos mais do que nunca convencidos de que os valores fundamentais europeus de democracia, Estado
de direito, direitos relacionados com a questão do género e das minorias e igualdade plena e o respeito da
dignidade humana e dos direitos humanos, são universais, e devem ser sempre respeitados. Estas últimas
semanas e meses mostraram também que devemos manter-nos sempre vigilantes e prontos para lutarmos
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e defendermos esses valores contra os nacionalistas e populistas que despudoradamente utilizaram esta
crise para promoverem as suas agendas autoritárias, sexistas e homofóbicas.
Os primeiros-ministros, líderes, ministros, comissários, deputados, presidentes de câmara, representantes
e membros em todos os níveis do PSE estão plenamente mobilizados para conter a crise e promover uma
recuperação europeia, assente nos princípios do Pacto Ecológico Europeu, da Estratégia Digital Europeia,
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da Estratégia Europeia para as Questões de Género, apoiados por
um Fundo de Recuperação Europeu, uma reforma da União Monetária Europeia com uma verdadeira
capacidade orçamental, um Quadro Financeiro Plurianual forte e novos recursos próprios, proporcionais aos
danos profundos causados às nossas sociedades. Precisamos de solidariedade entre os nossos países para
superar esta crise, para proporcionar resultados a todos os cidadãos europeus.
O PSE tem diversos documentos de trabalho em curso, tais como o «Plano do PSE para conter o impacto
da COVID-19 e para a recupeção Europeia», «O Pacto Ecológico Europeu enquanto pilar central da
recuperação da COVID-19» e «Cuidados de saúde acessíveis e sustentáveis para todos», abrindo caminho
para uma recuperação sustentável e justa através de investimentos específicos no futuro, permitindo uma
transição justa e equitativa e empregos de qualidade. Enquanto socialistas e democratas, pugnaremos por
uma União Europeia forte e progressista que não deixa ninguém para trás.
No Dia da Europa 2020, todos os socialistas e democratas europeus estão unidos em sublinhar, uma vez
mais, a nossa mais profunda convicção de que uma Europa progressista é a melhor forma de garantir
prosperidade, igualdade e liberdade a todos os nossos cidadãos. É nosso dever trazer uma nova esperança
e futuro para a Europa. Esta agenda ambiciosa exige recursos, acordos e negociações. A nossa família
política está comprometida em alcançar uma Europa nova, mais justa e melhor. É este o futuro que o PSE
deseja e pelo qual lutará.
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