People first
A new direction for Europe
Οι ψηφοφόροι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη πολιτική επιλογή σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Σε μία εποχή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη τις πρωτοφανείς προκλήσεις οικονομική υποχώρηση και αυξανόμενη ανεργία ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, των
υψηλών τιμών των τροφίμων και των καυσίμων, μείωση της αγοραστικής δύναμης και ο αυξανόμενος κίνδυνος
της ένδειας, της αλλαγής κλίματος, και απειλών ασφάλειας που κυμαίνονται από τρομοκρατία στο έγκλημα - είναι
μια επιλογή μεταξύ πολιτικών κομμάτων με πολύ διαφορετικές ιδέες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι μια επιλογή μεταξύ του οράματός μας προοδευτικής Ευρώπης στην οποία οι πολίτες, τα κράτη μέλη και τα
ιδρύματα εργάζονται μαζί για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της μέγιστης ανησυχίας των ευρωπαίων πολίτών ή
μιας συντηρητικής Ευρώπης στην οποία το μέλλον των χωρών και των ανθρώπων μας αφήνεται στα χέρια της
αγοράς.
Το κόμμα των ευρωπαϊκών σοσιαλιστών είναι δεσμευμένο στη δημιουργία μιας δικαιότερης, ασφαλέστερης
κοινωνίας, φέρνοντας σε πέρας τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίζουμε βάζοντας τους ανθρώπους στο
επίκεντρο.
Στο σημερινό όλο και περισσότερο συνδεμένο κόσμο, καμία χώρα δεν μπορεί να λύσει τα παγκόσμια
προβλήματα με να ενεργήσει μόνη. Η οικονομική κρίση και η επόμενη οικονομική ύφεση καταδεικνύουν πλήρως
ότι γεγονότα σε κάποιο μέρος του κόσμου μπορεί να ασκήσει καταστρεπτική επίδραση στο κατώφλι μας. Η
συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Οι
αντιδραστικοί αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν αφήσει τις χώρες μας πιό αδύνατες, παλεύοντας μια
παγκόσμια κρίση χωρίς συνεργάτες ή ιδρύματα για να αναπτύξει μια συντονισμένη απάντηση.
Για μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ζωτικής σημασίας σύνδεση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Βάζει τις
χώρες μας σε ισχυρότερη θέση για τη λύση παγκόσμιων προβλημάτων που ασκούν επίδραση τοπικά.
Χρειαζόμαστε πιό ενεργό συνεργασία στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις μας και να
βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Η ένταξη στη δυναμική της Συνθήκης της Λισσαβώνας, υπό την προϋπόθεση
της επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα καθιστούσε την Ευρώπη περισσότερο ικανές να
αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις δημοκρατικά, με διαφάνεια και αποτελεσματικά.
Είναι τώρα 30 χρόνια από τις πρώτες άμεσες εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει έναν βασικό
ρόλο να διαδραματίσει στην πραγματοποίηση του οράματός μας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζει τους
ανθρώπους πρώτα. Το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι η φωνή σας, που προωθεί τα συμφέροντά σας
και που υπερασπίζεται τους σκοπούς σας. Είμαστε δεσμευμένοι για:
1. Επαναπροώθηση της οικονομίας και την αποτροπή νέων οικονομικών κρίσεων
2. Νέα κοινωνική Ευρώπη - που δίνει στους ανθρώπους μια δικαιότερη συμφωνία
3. Μετασχηματισμό της Ευρώπης στην πρωτοπορία της παγκόσμιας δύναμη ενάντια στην αλλαγή
κλίματος
4. Την υπεράσπιση της ισότητας των γενεών στην Ευρώπη
5. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
6. Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως συνεργάτη για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη

Τα προοδευτικά αριστερά και κεντροαριστερά κόμματα που είναι στην κυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο κάνουν ήδη κάτι διαφορετικό για τη ζωή των ανθρώπων. Όπου οι αριστεροί διαθέτουν τη δύναμη,
1

μπορούμε να δούμε τα πραγματικά στοιχεία του τι οι σοσιαλιστές και οι κοινωνικοί δημοκράτες μπορούν να
επιτύχουν.
Για τα προηγούμενα πέντε έτη, τα συντηρητικά είχαν μια πλειοψηφία στην Ευρώπη - στα περισσότερα κράτη μέλη
της ΕΕ και στα ιδρύματα της ΕΕ. Τι έχουν κάνει με αυτό; Αντιμετώπισαν την παγκόσμια οικονομική κρίση;
Ελέγχουν τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας; Έχουν παλεψει την φτώχεια και τις ανισότητες;
Είναι η κοινωνία δικαιότερη από ότι ήταν πέντε έτη πριν; Υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες μας να δημιουργήσουμε
περισσότερες και τις καλύτερες θέσεις εργασίας; Αακολούθησαν την αγορά. Ακολουθούμε τις πεποιθήσεις μας.
Τα συντηρητικά μιλούν συχνά για τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις σαν είναι αναπόφευκτα, ένας νόμος της
φύσης. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα αναπόφευκτο για αυτές. Είναι για τις πολιτικές επιλογές. Ενώ ζούμε στην εποχή
των σφαιρικών αλλαγών και του κινδύνου, ζούμε επίσης στην εποχή των τεράστιων ευκαιριών. Πρέπει να
προάγουμε καλύτερα τη συνεργασία στην Ευρώπη για να διαχειριστεί την παγκοσμιοποίηση προς όφελος του
καθένα προτείνουν την προσαρμογή στην αγορά Προτείνουμε το σχεδιασμό του μέλλοντός μας
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην Ευρώπη για να εισαγάγουμε τις προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις που είναι ουσιαστικές για να εξασφαλίσει τη μελλοντική ευημερία των ευρωπαϊκών πολιτών και
της κοινωνίας συνολικά. Είναι ζωτικής σημασίας η ελάφρυνση των πιέσεων στους ανθρώπους σε ολόκληρη την
ΕΕ που αντιμετωπίζουν μια καθημερινή προσπάθεια να τα φέρουν βόλτα λόγω της οικονομικής ύφεσης των
αυξανόμενων δαπανών διαβίωσης την αυξανόμενη ανεργία, με σχεδόν 17 εκατομμύρια ανθρώπους στην
Ευρώπη ήδη άνεργους και πολύ περισσότερους σε προσωρινές εργασίες που είναι μεταξύ των πρώτων για να
χτυπηθούν από την αργή ανάπτυξη, ο πάντα παρών κίνδυνος των εγχώριων ανακατατάξεων και των κοινωνικών
ανισοτήτων, με περίπου 78 εκατομμύριο ανθρώπους - πολλοί από αυτούς παιδιά - που ζουν κάτω από το όριο
φτώχειας ή στα πρόθυρα της φτώχειας
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει εκθέσει τις αδυναμίες της ανεξέλεγκτης αγοράς. Αυτοί είναι πολύ δύσκολες
περίοδοι στη σφαιρική οικονομία. Το προηγούμενο έτος έχει δει δύο πρωτοφανείς κλονισμούς - ο χειρότερος
πιστωτική κρίσιμη στιγμή από τη δεκαετία του '30 και ένα κύμα αρχείων στις τιμές ενέργειας και τροφίμων.
Χρειαζόμαστε την ενεργό συνεργασία στην Ευρώπη και συνολικά για να συντονίσουμε τη δράση και να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε εθνικό και διεθνή οικονομικά συστήματα και πρέπει να λάβουμε δυναμικά
μέτρα να μετασχηματίσουμε την οικονομία - μέσω των επενδύσεων στις βασικές προτεραιότητες - για να
εξασφαλίσει το ακμάζον και βιώσιμο μέλλον για το καθένα στην Ευρώπη.
Τα συντηρητικά έχουν ακολουθήσει μια πολιτική της τυφλής πίστης στην αγορά - εξυπηρετώντας τα ενδιαφέροντα
λίγα παρά το ευρύ κοινό - και βλέπουμε τώρα τη ζημία που οι άσχημα ρυθμισμένες αγορές μπορούν να κάνουν.
Αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε την οικονομία της Ευρώπης
και να δημιουργήσουμε το α δικαιότερη και ασφαλέστερη κοινωνία για όλους σε μια νέα κοινωνική Ευρώπη.
Η περιεκτική προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισής μας για να μετασχηματίσει την ευρωπαϊκή
συνεργασία - βασισμένη στο μας τιμές της ισότητας, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης - μπορεί να παραδώσει την αλλαγή όποιους οι ευρωπαίοι
πολίτες τόσο απελπισμένα χρειάζονται.
Σοσιαλιστές, κοινωνικοί δημοκράτες και δημοκρατικά progressives, μοιραζόμαστε τις κοινά τιμές και το α
κοινό όραμα. Θα εργαστούμε μαζί για μια δικαιότερη, ασφαλέστερη και πιό πράσινη Ευρώπη. Μαζί
είμαστε α δύναμη για την αλλαγή.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.
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*************

Οι προκλήσεις
Η Ευρώπη είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου. Μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορούμε πλέον
να αντέξουμε οικονομικά υψηλό κοινωνικό τα πρότυπα, αλλά η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη κοινή οικονομική και
αγορά εργασίας στον κόσμο και έχουμε η ικανότητα να εξασφαλιστεί ότι εξυπηρετεί τους ανθρώπους, τους
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.
Οι πολίτες όλης της Ευρώπης πρέπει να έχουν κόσμιο, ποιοτική εργασία που επιτρέπει σε τους για να απολαύσει
μια κόσμιη ζωή. Εμείς πρέπει να ενεργήσετε για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις για να αυξηθεί, και να επενδύσει
σε περισσότεροι και τις καλύτερες εργασίες και τις νέες τεχνολογίες.
Αντίθετα από τα συντηρητικά, απορρίπτουμε την έννοια ότι τα δικαιώματα απασχόλησης και συνδικάτων είναι
παράγοντες δαπανών αυτός μπορέστε να παραμεληθείτε και να αποσυναρμολογηθείτε όσο το δυνατόν
περισσότερο. Αρκετά το αντίθετο: είναι ζωτικής σημασίας σε οικονομικό μας επιτυχία, όπως συμβάλλουν στη
δραστηροποίηση των υπαλλήλων, βελτίωση της ποιότητας των εργασιών, προαγωγή κοινωνική αρμονία και
ενθαρρύνοντας συμμετοχή εργατικών δυναμικών στη λήψη αποφάσεων επιχείρησης. Τα συντηρητικά
υποστηρίζουν αυτό η παγκοσμιοποίηση το καθιστά απαραίτητο για τους ανθρώπους να εργαστούν περισσότερο
και σκληρότερα. Αλλά progressives ξέρουμε αυτό η παγκοσμιοποίηση δεν καθιστά αυτό αναπόφευκτο - μόνο η
κακή πολιτική κάνει. Είναι για την εργασία εξυπνώτερη, όχι σκληρότερα.
Η σφαιρική οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν πλήξει τους ανθρώπους σκληρούς. Η οικονομική
κρίση έχει παρουσιασμένος ότι οι ανεξέλεγκτες παγκόσμιες αγορές μπορούν να ασκήσουν άμεση επίδραση στις
ζωές τους: μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των υπερπληρωμένων ανώτερων υπαλλήλων και των πληρωμένων
ανεπαρκώς εργαζομένων, και των αυξανόμενων κινδύνων ότι οι άνθρωποι θα χάσουν το τους εργασίες ή σπίτια.
Πρέπει να ενεργήσουμε για να βοηθήσουμε εκείνων που έχουν χτυπηθεί ο σκληρότερα επιστρέφουν στα πόδια
τους. Και εμείς πρέπει να αποτρέψετε τις μελλοντικές οικονομικές κρίσεις με την καθιέρωση του καλύτερου
κανονισμού όλων των οικονομικών δραστών. Αυτή η κρίση χαρακτηρίζει το τέλος μιας συντηρητικής εποχής των
άσχημα-ρυθμισμένων αγορών. Τα συντηρητικά πιστεύουν σε μια αγορά κοινωνία και να αφήσει τους πλουσίους
να πάρουν πλουσιότερους, εις βάρος σου. Πιστεύουμε σε μια κοινωνική αγορά η οικονομία που επιτρέπει σε της
καθεμίας στην κοινωνία για να κάνει την μεγαλύτερη μέρος της παγκοσμιοποίησης ευκαιριών προσφέρει.
Πιστεύουμε στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, μη δεξής ατομικισμός.
Η αλλαγή κλίματος είναι η μέγιστη μακροπρόθεσμη απειλή που αντιμετωπίζει τον κόσμο. Είναι ένα σφαιρικό
πρόβλημα που απαιτεί το α σφαιρική λύση. Τα συντηρητικά μιλούν για την αλλαγή κλίματος, αλλά πιστεύουμε να
κάνουμε περισσότερο από ακριβώς να μιλήσουμε. Θέλουμε τη συγκεκριμένη και ρεαλιστική δράση για να
προστατεύσουμε το περιβάλλον, και για να μετασχηματίσουμε το μας οικονομία μέσω της νέων έξυπνων
πράσινων αύξησης και των θέσεων.
Η ενέργεια είναι τώρα ένα θεμελιώδες ζήτημα ασφάλειας για την Ευρώπη. Εισάγουμε ήδη 50% της ενέργειάς μας,
και αυτό θα μπορούσε να ανέλθει σε 70% μέχρι το 2030. Πρέπει να εργαστούμε μαζί στην Ευρώπη για να
αυξήσουμε την ενέργειά μας ανεξαρτησία με των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας που παράγονται
την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τα συντηρητικά πιστεύουν στην επιχείρηση όπως συνηθισμένη, αφήνοντας τον στην
αγορά. Μερικά συντηρητικά αρνούνται ακόμη και η ύπαρξη της αλλαγής κλίματος με αυτόν τον τρόπο που αγνοεί
τα συντριπτικά επιστημονικά στοιχεία και να ενεργήσει ανεύθυνα παρά τη σοβαρότητα της απειλής στον πλανήτη
και τους ανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε στο μετασχηματισμό της Ευρώπης στην οδηγώντας σφαιρική δύναμη
ενάντια στην αλλαγή κλίματος.
Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να διαχειριστεί τη μετανάστευση, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα και
καλύτερα. Η μετανάστευση έχει παρουσιασμένος μας τα αναμφισβήτητα οφέλη, που συμβάλλουν στον πλούτο
και την ευημερία μας. Για να εξασφαλίσει ότι συνεχιζόμαστε για να απολαμβάνουμε τα οφέλη μιας
παραγωγικότερης, ακμάζουσας και διαφορετικής κοινωνίας, θα εργαστούμε για να σταματήσουμε παράνομο
μετανάστευση στα σύνορα και την ανθρώπινη κίνηση αγώνα μας. Οι νομικοί μετανάστες πρέπει να έχουν το ίδιο
πράγμα δικαιώματα και δασμοί ως άλλους εργαζομένους. Το άσυλο είναι το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για
εκείνους που φεύγουν από δίωξη αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εξασφαλίσουμε ότι είναι ένα σταθερό και
δίκαιο σύστημα που προστατεύει τον τρωτό και εκμεταλλευμένος, και δεν υπόκειται στην κατάχρηση. Η αλλαγή
κλίματος θα προκαλέσει επίσης τη νέα μετανάστευση από φτωχότερες επηρεασθείσες περιοχές, τις οποίες
πρέπει να εξετάσουμε. Πρέπει επίσης να επιτρέψουμε στους μετανάστες για να ενσωματώσουμε για το όφελός
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τους και προς όφελος των κοινοτήτων στις οποίες ζουν. Τα συντηρητικά έχουν παίξει στον παράγοντα φόβου.
Θέλουμε τις ανθρωπιστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της νομικής και παράνομης μετανάστευσης.
Οι απειλές στη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών δεν έχουν πάει μακριά. Τρομοκρατία, έγκλημα και
εξτρεμισμός διαγώνια ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δράση για να αποτρέψουμε
αυτές τις εξελίξεις από απειλώντας τις ζωές και τις ελευθερίες των πολιτών μέσα στα σύνορά μας, χωρίς
συμβιβασμό θεμελιώδη ελευθερίες όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η προστασία των προσωπικών στοιχείων.
Η ΕΕ πρέπει επίσης να ενεργήσει έξω από τα σύνορά του για να προωθήσει την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτό
θα αυξήσει την ασφάλειά μας ωφελημένος άνθρωποι στις φτωχότερες χώρες. Με να ενεργήσουν από κοινού στην
ΕΕ, τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν τη φωνή τους και επιρροή στις παγκόσμιες υποθέσεις. Τα συντηρητικά μιλούν
για αυτές τις αρχές της δημοκρατίας, δικαιώματα των πολιτών, ασφάλεια και ανάπτυξη. Θα επενδύσουμε όλες τις
προσπάθειές μας στην παραγωγή τους μια πραγματικότητα.

Να εργαστούμε μαζί στην Ευρώπη είμαστε ισχυρότεροι επειδή:
•

μοιραζόμαστε τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο - και μπορούμε επομένως να δημιουργήσουμε
περισσότερων και τις καλύτερες εργασίες και μειώστε την ένδεια με τις εμπορικές συναλλαγές η μια με
την άλλη βάσει των κοινών προτύπων

•

οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα και επομένως μπορούμε μόνο να
παλεψουμε αλλαγή κλίματος και τα αποτελέσματά του εάν εργαζόμαστε μαζί με τους ίδιους στόχους

•

μπορούμε να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τη συνοχή, ακρογωνιαίοι λίθοι του ευρωπαϊκού
προγράμματος από το οποίο εμείς όλοι κερδίζουν. Η ελεύθερη μετακίνηση της εργασίας πρέπει να
παρέχει σε όλους τους εργαζομένους περισσότερες ελευθερίες και ευκαιρίες, που ωφελούν τις οικονομίες
των χωρών όπου αυτοί οι εργαζόμενοι είναι βασισμένοι, ενώ αποφυγή μιας διαρροής εγκεφάλων από τις
λιγότερο ακμάζουσες περιοχές. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να οδηγήσει μειωμένο σε κοινωνικό πρότυπα ή
περικοπές αμοιβών με σκοπό να δώσουν σε ένα κράτος μέλος ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλοι εις
βάρος των εργαζομένων

•

οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δικαστικές αρχές μας μπορούν να συνεργαστούν για να παλεψουν το
έγκλημα και την τρομοκρατία.

Θέλουμε μια ισχυρή και προοδευτική Ευρώπη. Μανιφέστο των ανθρώπων μας για μια προοδευτική Ευρώπη
καθορίζει τις πολιτικές πρέπει να κάνουμε αυτό, και γυρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πρόοδο
για όλες.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.
*****************

Οι προτάσεις
1. Ξαναρχίζοντας την οικονομία και αποτρέποντας τις νέες οικονομικές κρίσεις
Η σφαιρική οικονομική και χρηματική κρίση χτυπά τις οικονομίες και τους απλούς ανθρώπους μας σε όλη την
Ευρώπη σκληρή. Οι πραγματικές αμοιβές και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων υπονομεύονται. Δεν θα
αναμείνουμε και προσέξτε αυτές τις εξελίξεις παθητικά. Το euro έχει διαδραματίσει έναν πολύ αποτελεσματικό
ρόλο στην προστασία ευρωπαϊκά οικονομίες στα πλαίσια της σφαιρικής οικονομικής κρίσης. Περισσότερα πρέπει
να γίνουν τώρα ταυτόχρονα μεταρρυθμίστε τις χρηματιστικές αγορές, αντιδράστε στην υποχώρηση και ξαναρχίστε
την οικονομία για να δημιουργήσετε νέο αύξηση και εργασίες.
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Η απειλή της καταστροφικής αλλαγής κλίματος αυξάνεται επίσης: εάν δεν ενεργούμε τώρα, θα βλάψει περαιτέρω
ο πλανήτης και έχει επιπτώσεις άμεσα στις ζωές μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η παλεύοντας αλλαγή κλίματος
μπορεί να μετασχηματίσει η ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί τη νέες έξυπνες πράσινες αύξηση, τις εργασίες
και την ευημερία για την καθεμία στην Ευρώπη. Πιστεύουμε σταθερά στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
βασισμένες στην αμοιβαία-ενίσχυση οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές για το περιβάλλον.
Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομική και αγορά εργασίας στον κόσμο. Δουλεύοντας μαζί, θα είμαστε στο α
ισχυρότερη θέση να ξαναρχιστεί η οικονομία μέσω της έξυπνων πράσινων αύξησης και του σχεδίου εργασιών
μας. Εμπόριο τα σωματεία και οι εργοδότες έχουν έναν σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη συμβολή στην
πραγματοποίηση έξυπνου πράσινου αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι άνθρωποι πρέπει να ενισχυθούν μέσω αυτού του μετασχηματισμού των οικονομιών μας. Είναι επιτακτικό ότι οι
πολίτες μας - όλων των ηλικιών - έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, να βρούν τις νέες και
καλύτερες θέσεις καθώς επίσης και όντας ικανός να εργαστεί και να μελετήσει στο εξωτερικό. Πιστεύουμε εκείνη
την δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συνδεθείτε προς την υποστήριξη
των ανθρώπων μέσω της μετάβασης και τη δημιουργία των νέων και καλύτερων ευκαιριών.
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου στις έξυπνες πράσινες μελλοντικές προκλήσεις
αύξησης και συνεδρίασης. Επειδή είναι ένας προϋπολογισμός της αλληλεγγύης, πρέπει να χρησιμεύσει να
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και να ενθαρρύνει κοινωνικό συνοχή και αύξηση σε όλη την Ευρώπη καθώς επίσης
και την ενισχυτική σύγκλιση της ελάχιστα πιό αναπτυγμένης ΕΕ περιοχές, ειδικά στα νέα κράτη μέλη.
Μεταρρύθμιση των χρηματιστικών αγορών για να εξυπηρετήσει την πραγματικές οικονομία, 217 τις
εργασίες και την αύξηση:
Η αναταραχή στις χρηματιστικές αγορές αποκάλυψε την αληθινή σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για να
αποτρέψει το α η κατάρρευση του τραπεζικόυ συστήματος και σταθεροποιεί τις αγορές. Η συντονισμένη δράση
στην ΕΕ έχει βοηθήσει προστατεύστε την αποταμίευση, τις συντάξεις και τα σπίτια των ανθρώπων. Αλλά η
οικονομική κρίση έχει αποκαλύψει βαθιές ρωγμές στο σύστημα αγοράς που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να
αποτρέψει τέτοιες κρίσεις πάλι. Όλοι οικονομικοί οι φορείς πρέπει να έχουν σαφείς ευθύνες όταν λειτουργούν στις
χώρες μας.
Θα εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον, οι χρηματιστικές αγορές εξυπηρετούν την πραγματικές οικονομία, τις εργασίες
και την αύξηση.
1. Στηριγμένος στις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, εμείς
προτείνετε να μεταρρυθμίσετε τις χρηματιστικές αγορές. Ο κανονισμός πρέπει να καλύψει όλους τους
οικονομικούς φορείς. Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και την κοινοποίηση. Πρέπει να είστε
αυστηρές κύριες απαιτήσεις για όλους τους οικονομικούς φορείς, και όρια σε υπερβολικό δανεισμός και
κακά δάνεια για να αποτρέψει την υπερβολικά διακύβευση και το χρέος. Τα όρια είναι επίσης απαιτημένος
στον κορυφαίο ανώτερο υπάλληλο πληρώστε και επιδόματα, ειδικότερα έτσι ώστε οι αποδοχές
απεικονίζουν τις απώλειες όπως και τα κέρδη. Οι νέοι κανόνες απαιτούνται για να αποτρέψουν τις
συγκρούσεις συμφερόντων. Πρέπει εξασφαλίστε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα πλήρη δικαιώματα στις
πληροφορίες και τις διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια όλων οι αναλήψεις και αυτή υπάλληλοι που
πληρώνουν στα συνταξιοδοτικά κεφάλαια ξέρουν όπου και πώς τα χρήματά τους επενδύονται. Το
ευρωπαϊκό σύστημα της επίβλεψης πρέπει επίσης να είναι περαιτέρω βελτιωμένος. Οι χρηματοδοτικοί
οργανισμοί πρέπει να δηλώσουν όλους τους κινδύνους στους ισολογισμούς τους. Η καταστρεπτική
κοντός-πώληση κατέστησε την κρίση χειρότερη και πρέπει να συγκρατηθεί κοντά ρυθμιστικές αρχές. Τα
κεφάλαια φρακτών και τα ιδιωτικά κεφάλαια δικαιοσύνης πρέπει να ελεγχθούν και ρυθμισμένος
αποτελεσματικότερα. Τα βασικά ζητήματα είναι υποχρεώσεις να αποκαλυφθεί το προτέρημα και
ρυθμιστικές δομές, πιό αυστηρές απαιτήσεις να ενημερωθούν οι επενδυτές περίπου κίνδυνοι, ο
περιορισμός της υπερβολικής χρηματοδότησης χρέους και περιορισμοί στις επενδύσεις.
2. Προτείνουμε να βάλουμε ένα τέλος στα φορολογικά λιμάνια, τη φοροδηαφυγή scams και τη φορολογική
διαφυγή, και ενισχύστε την πάλη ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά
έτσι ώστε όλοι οι δράστες αγοράς πληρώνουν το σημαντικό μέρος φόρου τους στις χώρες μέσα όποιων
λειτουργούν.
3. Προτείνουμε να συνεργαστούμε με όλους τους σφαιρικούς συνεργάτες μας προς τη μεταρρύθμιση
σφαιρικού οικονομικού αρχιτεκτονική προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη μιας οικονομικής κρίσης
και για να κάνει δύναμη των χρηματοδοτικών οργανισμών υποκείμενων στη δημοκρατική διερεύνηση.
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Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την έξυπνες πράσινες αύξηση και τις εργασίες:
Προτείνουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την έξυπνες πράσινες αύξηση και τις εργασίες που θα δημιουργήσουν
10 εκατομμύριο νέες θέσεις μέχρι το 2020 - με δύο εκατομμύρια στον ανανεώσιμο τομέα των ενεργειών μόνο - και
η βοήθεια κάνει την Ευρώπη έναν κόσμο ηγέτης στην καινοτομία, τις νέες πράσινες τεχνολογίες και τα προϊόντα.
Αυτό θα έχτιζε επάνω στην ύπαρξη της ΕΕ Στρατηγική της Λισσαβώνας για να κάνει την Ευρώπη στη
δυναμικότερη και ανταγωνιστική βασισμένη στη γνώση οικονομία μέσα ο κόσμος, ικανός της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης με περισσότερους και τις καλύτερες εργασίες και τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Στην
ΕΕ, όλα τα επίπεδα κυβέρνησης μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για να υποκινήσουν την έξυπνη πράσινη
αύξηση, ειδικότερα μέσω της δομικής μεταρρύθμισης και των φορολογικών πολιτικών. Τα ΕΕΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ από το προγράμματα επένδυσης πρέπει να είναι γρήγορα εφαρμοσμένος για να
βοηθήσει να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Οι ακόλουθες προτάσεις είναι βασικά στοιχεία της στρατηγικής μας:
4. Μετασχηματίζοντας τη μεταφορά στην Ευρώπη στον αποδοτικότερο, προσιτός και ` καθαρούς "για
άνθρωποι και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την οικοδόμηση ανταγωνιστικότερου και προσιτού μεγάλο
σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών, και της εστίασης να
καταστήσει το ευκολότερο να μεταστρέψει μεταξύ της ράγας και άλλων τύπων μεταφορών δημιουργία
ενσωματωμένος εναέριος χώρος για να κονταίνει τους χρόνους πετάγματος με την άδεια των
αεροσκαφών για να ληφθεί αμεσότερος διαδρομές κατασκευή του καθαριστή μεταφορών θαλάσσιων και
πλωτών οδών, αποδοτικότερου και ασφαλέστερος για τους εργαζομένους και τους επιβάτες και
μετασχηματίζοντας τα συστήματα μεταφορών πόλεών μας. Οι κοινωνικοί δήμαρχοι δημοκρατών ανοίγουν
το δρόμο με την αστική κινητικότητα του 2008 τους μανιφέστο: νέα σχέδια να κερδηθεί χρόνος και οι
δαπάνες, και να μειωθεί η ρύπανση. Εμείς προτείνετε την ευρωπαϊκή συνεργασία για να ανταλλάξετε
αυτές τις καλύτερες πρακτικές και να προαγάγετε η βιώσιμη αστική κινητικότητα σε ολόκληρη την
Ευρώπη, και θα συνεχίσει την εργασία που βελτιώνεται ασφάλεια σε όλους τους τύπους μεταφορών.
5. Προτείνουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να επεκτείνουμε την ενέργεια και την ευρυζωνική υποδομή για
τους σκοπούς του οικονομικού εκσυγχρονισμού. Παράκτια αιολικά πάρκα, παραδείγματος χάριν,
απαιτήστε τα νέα, διασυνοριακά πλέγματα. Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εξαρτάται από
πρόσβαση στην ευρεία ζώνη σε κάθε γωνία της Ευρώπης. Multi-billion επενδύσεις αναπτυσσόμενα τα
δίκτυα απαιτούνται σε όλη την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή επένδυση Η τράπεζα εμπλέκεται ήδη στη
χρηματοδότηση της ενέργειας καθώς επίσης και των τηλεπικοινωνιών η υποδομή και θα μπορούσε να
ενισχύσει την υποχρέωσή της. Μεγαλύτερη χρήση ευρωπαϊκού Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει επίσης να
εξεταστούν.
6. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους στους λογαριασμούς καυσίμων
των χαμηλότερων ανθρώπων και δημιουργεί νέες θέσεις, παραδείγματος χάριν στον τομέα της κτήριομόνωσης. Προτείνουμε ενεργό συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κυβερνήσεων, των περιφερειακών και
τοπικών αρχών που βοηθούν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές καυσίμων με τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειάς τους, χρηματοδότηση βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα σπίτια, και
την εξασφάλιση ότι ενεργειακών επιχειρήσεων οι πολιτικές τιμολόγησης και πελατών είναι δίκαιες και
αρμόδιες.
7. Ουσιαστικά να αυξήσει την επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία θα είναι ουσιαστικός
για τη νέα έξυπνη πράσινη αύξηση και τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας. Αυτήν την περίοδο, Οι ΗΠΑ
ξοδεύουν ενάμισι φορές περισσότερο από το σύνολο της ΕΕ συνολικά. Η Ευρώπη πρέπει να προφθάσει
και να πάρει το προβάδισμα.
8. Προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το μέλλον της απασχόλησης. Όλος ο Ευρωπαίος τα
προγράμματα πρέπει να εξεταστούν για να δουν πώς καταλληλότητα για απασχόληση και απασχόληση
οι ευκαιρίες μπορούν να προστατευθούν και να βελτιωθούν. ΕΕ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ από το
προγράμματα επένδυσης πρέπει να εφαρμοστείτε γρήγορα. Το πλεονέκτημα πρέπει να ληφθεί των
δυνατοτήτων προσφερθείς από το ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο για την ενσωμάτωση των ανέργων
αγορά εργασίας και για την κατάρτιση των εργαζομένων. Σε μια σφαιρική οικονομία, επενδύσεις η
εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για την αύξηση και τη δημιουργία καλύτερος-που πληρώνονται και τις
καλύτερος-ποιοτικές εργασίες. Προτείνουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων μέσω του
τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ, εργαζόμενοι τραίνων σε ολόκληρη την Ευρώπη για, μεταξύ άλλων,
τις πράσινες "εργασίες ` μέλλον, όπως στον ανανεώσιμο τομέα της ενέργειας. Θα εργαστούμε επίσης
προς το σύνολο και ίση πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, με ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε ` secondchance " εκπαίδευση και κατάρτιση για εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή τους.
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Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. Προτείνουμε για
να επεκτείνει τη χρηματοδότηση, στα πλαίσια του τρέχοντος ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση ανταλλαγές για να περιλάβει, παραδείγματος χάριν, τους μαθητευόμενους
και τους ηλικιωμένους, που στηρίζονται επιτυχία του προγράμματος Erasmus, και του δοσίματος τόσων
νέων όσοι και πιθανός η πιθανότητα να μελετήσει στο εξωτερικό. Η κινητικότητα πρέπει να είναι ο
κανόνας όχι η εξαίρεση. Ο κάθε νέος Ευρωπαίος πρέπει να έχει την πιθανότητα να σε απολαύσει
9. Η εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί - και η κωλυμάτων αντιμετώπιση οι επιχειρήσεις
μείωσαν - για να παραγάγουν το περισσότερες ευρωπαϊκές εμπόριο και εργασίες, βασισμένα σε υψηλό
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι η
σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο μεγαλύτερος εργοδότης των εργαζομένων. Πρέπει
να απλοποιήσουμε το νομικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ μέσω ενός καταστατικού για ευρωπαϊκό Ιδιωτικές
επιχειρήσεις, μαζί με την ευκολότερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και οικονομικοί και πόροι
καινοτομίας. Οι κύριοι όγκοι βάσεων και πίστωσης Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η ευρωπαϊκή
τράπεζα για την αναδημιουργία και Η ανάπτυξη πρέπει να αυξηθεί και η χορήγηση των πιστώσεων
απλουστευμένος για τις ΜΜΕ.
10. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ενθαρρύνει την αύξηση και την απασχόληση ενώ διατήρηση
της σταθερότητας τιμών.
Εξασφαλίζοντας τους
μετασχηματισμό:

εργαζομένους

και

τις

επιχειρήσεις

ωφεληθείτε

από

τον

οικονομικό

11. Προτείνουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις για να προσδοκήσουμε τις αλλαγές που προκαλούνται
από το κλίμα αλλαγή και τεχνολογικές μετατοπίσεις - με αυτόν τον τρόπο προστατεύοντας την ύπαρξη και
τη δημιουργία νέα εργασίες - επίσης βοηθώντας τους εργαζομένους να επανεκπαιδεύσουν εάν χάνουν τις
εργασίες τους λόγω αυτών των αλλαγών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ειδικότερα, μέσω του Ταμείου
ρύθμισης παγκοσμιοποίησης της ΕΕ. Θα προωθήσουμε επίσης το διάλογο με τους εργοδότες της
Ευρώπης για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί ζήστε μέχρι την ευθύνη τους να προσδοκήσουν την αλλαγή και
την επαν-ικανότητα τα workforces τους.
12. Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις έχουν
πρόσβαση στην πίστωση επενδύστε και αυξηθείτε, παραδείγματος χάριν μέσω της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης υποστηρίξτε την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, η
οποία αυτήν την περίοδο απασχολεί πάνω από 5 εκατομμύριο άτομα στους συνεταιρισμούς
παραδείγματος χάριν - με την εισαγωγή του α Ευρωπαϊκό καταστατικό για τις ενώσεις, τις
αλληλασφαλιστικές εταιρίες και τα θεμέλια.

Μια νέα ευρωπαϊκή προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισης είναι ουσιαστική να επεκτείνει τις
ευκαιρίες η παγκοσμιοποίηση σε όλους τους πολίτες και κάνει μια θετική διαφορά στις ζωές των
ανθρώπων.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

2. Νέα κοινωνική
διαπραγμάτευση

Ευρώπη

-

που

δίνει

στους

ανθρώπους

μια

δικαιότερη

Οποιοσδήποτε είμαστε ή όπου γεννηθήκαμε, οι άνθρωποι στην Ευρώπη μοιράζονται τις ίδιες βασικές τιμές
περίπου το είδος κοινωνίας που θέλουμε να ζήσουμε σε: μια ασφαλέστερη Ευρώπη, με το υψηλό βιοτικό
επίπεδο, κόσμιος και σταθερός εργασία, και ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.
Οι υπάρχουσες ανισότητες και οι νέες σφαιρικές προκλήσεις τοποθετούν τις νέες πιέσεις στους ανθρώπους και τη
δημιουργία του α κίνδυνος μόνιμων κοινωνικών διαιρέσεων μέσα στις κοινωνίες μας: μεταξύ των παιδιών των
φτωχών και πλούσιων οικογενειών μεταξύ εκείνων με τις σταθερές, καλοπληρωμένες εργασίες και εκείνων στις
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αβέβαιες, χαμηλής ποιότητας εργασίες μεταξύ του χαμηλού ειδικευμένος και ο υψηλής μόρφωσης μεταξύ εκείνων
με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και εκείνων χωρίς μεταξύ μετανάστες και οι εγγενής-γεννημένοι Ευρωπαίοι
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών.
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες με τη συγκέντρωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη
βελτίωση των ζωών των ανθρώπων στην Ευρώπη. Πρέπει να προωθήσουμε τις καλύτερες πολιτικές για να
προστατεύσουμε τους πιό τρωτούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια του οικονομικού υποχώρηση και πέρα. Θέλουμε
να χτίσουμε μια νέα κοινωνική Ευρώπη μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, συνεργαμένος ιδιαίτερα στενά με τα
συνδικάτα, τα οποία μοιράζονται τη δέσμευσή μας για να βάλουν τους ανθρώπους πρώτα.
Πιστεύουμε τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμα να
εξασφαλίσουν μια δικαιότερη διαπραγμάτευση για τους ανθρώπους. Η υπηκοότητα πρέπει να είναι
συμπεριλαμβάνουσα, βασισμένος στα δικαιώματα και τις ευθύνες, ως τμήμα του κοινού μέλλοντος στην ήπειρό
μας. Θέλουμε ο καθένας που ζει και που εργάζεται στην Ευρώπη για να συμμετέχουμε στην απόφαση του
μέλλοντός τους. Πιστεύουμε να εξουσιοδοτήσουμε τις μελλοντικές γενεές, και να κάνουμε τι μπορούμε να
ενθαρρύνουμε πολιτικό και κοινωνική δέσμευση. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στις απόψεις των νέων Ευρωπαίων,
ειδικά στα ζητήματα όπως η οικοδόμηση μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, που βελτιώνει το διαπολιτισμικό
διάλογο, αλλαγή κλίματος, ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και την παγκοσμιοποίηση. Πιστεύουμε στις ενεργές
δημοκρατικές διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή, όπως εμείς έχει παρουσιάσει με τη διαβούλευση του κοινού για τις
προτεραιότητες για αυτό το μανιφέστο.
Η ΕΕ είναι βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μη-διάκριση και το σεβασμό όλων. Βλέπουμε την
ποικιλομορφία της σε πολλοί διαμορφώνει - πολιτιστικός, γλωσσικός και θρησκευτικός - ως ένα από τα μέγιστα
προτερήματα της Ευρώπης.
Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φέρει επίσης πολλά οφέλη για τους καταναλωτές. Θα συνεχίσουμε να
υπερασπιζόμαστε καταναλωτικά δικαιώματα στην Ευρώπη μετά από την επιτυχία μας στην εξασφάλιση των
ασφαλέστερων τροφίμων και των παιχνιδιών, και φτηνότερο ταξίδι και τηλεφωνήματα. Με τη βελτίωση των
καταναλωτικών δικαιωμάτων και της προστασίας, μπορούμε να βοηθήσουμε να χτίσουμε ασφαλέστερος και
δικαιότερος Ευρώπη για τους πολίτες μας.
Εξασφάλιση μιας δικαιότερης διαπραγμάτευσης για τους ανθρώπους:
13. Προτείνουμε να επιδιώξουμε τη συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό σύμφωνο προόδου, πρόταση
στόχοι και πρότυπα για την εθνική κοινωνική, πολιτική υγείας και εκπαίδευσης για να συμβάλει στην πάλη
ενάντια στην ένδεια και τις ανισότητες καθώς επίσης και τον κοινωνικό και οικονομικός ανάπτυξη της ΕΕ.
Απαιτούμε τα ανάγκη-βασισμένα στους οφέλη κοινωνικής ευημερίας για όλα εκείνοι που αποσύρονται,
άνεργος ή ανίκανος να εργαστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εγγυηθείτε μια ζωή της αξιοπρέπειας.
14. Προτείνουμε να περιλάβουμε μια κοινωνική πρόταση προόδου σε κάθε κομμάτι ευρωπαϊκού νομοθεσία,
και για να λάβουν υπόψη τις εκτιμήσεις της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης κατά την
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η διαδικασία της φιλελευθεροποίησης πρέπει να αξιολογηθεί.
Προτείνουμε ότι η ΕΕ πραγματοποιεί έναν κοινωνικό λογιστικό έλεγχο της περιβαλλοντικού και ενεργειακή
πολιτική για να αναπτύξει τα μέτρα για να αποτραπεί το χτύπημα αυτών των πολιτικών φτωχότερος
σκληρότερος.
15. Προτείνουμε να θεσπίσουμε ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δημόσιες υπηρεσίες, εγγύηση καθολική και ίση
πρόσβαση για τους πολίτες, την ποιότητα, την τοπικές αυτονομία και τη διαφάνεια στις δημόσιες
υπηρεσίες, που διατηρούν την ακεραιότητά τους όπως καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε Οι
ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού και επιχειρήσεων δεν τρέχουν αντίθετα προς τα δικαιώματα των
πολιτών. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για την ανάθεση των ευρωπαϊκών δημόσιων
συμβάσεων πρέπει να επεκταθείτε και να ενισχυθείτε.
16. Προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για τις αμοιβές, που εγγυάται την ίση αμοιβή για την όμοια εργασία
και καθορίζοντας την ανάγκη για τους κόσμιους βασικούς μισθούς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
συμφωνηθείς είτε από το νόμο είτε μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής και των
δύο στους πολίτες και διακινούμενοι εργαζόμενοι. Τα κοινωνικά δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα
σε ένα δίκαιο πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους.
17. Θα εξετάσουμε τα προβλήματα σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων που δημιουργείται από τη
μετανάστευση ιδιαίτερα-κατάλληλοι επαγγελματίες και ειδικευμένοι εργαζόμενοι μέσα στην Ευρώπη και
από το τρίτο χώρες στην Ευρώπη.
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18. Θα ενεργήσουμε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να προωθήσουμε τις δίκαιες φορολογικές πολιτικές, οι
οποίες εγγυηθείτε τη χρηματοδότηση των κρατών κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης.
19. 1Θα ενεργήσουμε για να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση των εργαζομένων και να ενισχύσουμε τα
δικαιώματά τους συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι πρόσφατες κρίσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου έχουν
δημιουργήσει αβεβαιότητα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τα δικαιώματα και.
Μαζί με κοινωνικοί εταίροι θα εξετάσουμε τον αντίκτυπο του Βίκινγκ, του Laval και άλλο κρίσεις για να
εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα δεν υπονομεύονται. Μια αναθεώρηση της ταχυδρόμησης της ΕΕ από τους
εργαζομένους η οδηγία είναι ουσιαστική. Για να ενθαρρύνουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή κολεκτίβα
διαπραγματεμένος και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον, θα εργαστούμε για να προαγάγουμε
κόσμιο χρόνος απασχόλησης, συνανμένος πρότυπα υγείας και ασφάλειας, και μια δίκαιη ισορροπία
εργασία-ζωής.
20. Προτείνουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πληροφορίες και τις διαβουλεύσεις. Η
συμμετοχή υπαλλήλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι ένα βασικό ζήτημα για το μέλλον - ένα
ζωτικής σημασίας στοιχείο μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και μια προϋπόθεση για την κόσμιη εργασία.
Εμείς θα επιδιώξει να ενισχύσει τη συμμετοχή στις οικονομικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να κάνουν αυτό, τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πληροφορίες και τις
διαβουλεύσεις πρέπει να είναι δεμένος στις οδηγίες εταιρικού δικαίου που χρησιμοποιούν το πρότυπο
καταστατικών της ευρωπαϊκής επιχείρησης και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών συμβουλίων των
επιχειρήσεων πρέπει να επεκταθούν. Θέλουμε επίσης ενθαρρύνετε το μεγαλύτερο κοινωνικό διάλογο
μεταξύ των σωματείων και των εργοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον επεκτείνετε σε περισσότερους
τομείς.
21. Προτείνουμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική της ΕΕ στα δικαιώματα των παιδιών να βοηθήσουν να
ξεριζώσουν το παιδί πρόσβαση ένδειας και εγγύησης στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής παιδικής μέριμνας.
22. Προτείνουμε να καθιερώσουμε έναν ευρωπαϊκό χάρτη για Internships, για να δώσουμε τους νέους
επιδιώκων τα καλύτερα δικαιώματα επαγγελματικής εμπειρίας και εξασφαλίστε ότι ωφελούνται από μια
καλή έναρξη η οικονομικά ενεργή ζωή τους.
23. Προτείνουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των μεμονωμένων και συλλογικών καταναλωτών και να
εξασφαλίσουμε αυτοί επιβάλλονται κατάλληλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
24. Προτείνουμε τους στόχους της ΕΕ για την παροχή της προσοχής για τους ηλικιωμένους, που
διαμορφώνεται σύμφωνα με εκείνοι ήδη σε ισχύ για τη φροντίδα των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το
γηράσκοντα πληθυσμό μας και την ανάγκη για να επιτύχει τους στόχους της ισότητας πλήρους
απασχόλησης και γένους.
Προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών:
25. Θα εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα είναι ακρογωνιαίοι λίθοι από όλες
τις μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Παραδείγματος χάριν, προτείνουμε να ενισχύσουμε
διαφάνεια με την υποχρέωση όλων των μεσαζόντων και των αντιπροσωπειών λόμπι για να καταχωρηθεί,
οι πελάτες τους, και οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών με τους
εκλεγμένους αντιπροσώπους, όπως και με τους δημόσιους υπαλλήλους και άλλους ανώτερους
υπαλλήλους.
26. Είμαστε δεσμευμένοι ώστε η εξασφάλιση ότι δικαιώματα των πολιτών σεβασμών νομοθεσίας της ΕΕ
όπως φυλαγμένος στην ευρωπαϊκή Συνθήκη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο χάρτη
Θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενισχύσουμε την αντι-διάκριση νομοθεσία για να
εξασφαλίσει ίση μεταχείριση με τη δικαιολογία του γένους, φυλή, ανικανότητα, ηλικία, σεξουαλική
προσανατολισμός και θρησκεία ή πεποίθηση.
27. Προτείνουμε να εξασφαλίσουμε ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ, χωρίς διάκριση, όταν
κινούνται γύρω από την Ένωση με την κίνηση προς την αναγνώριση σε όλη την ΕΕ οι χώρες των γάμων,
των συνεργασιών και των γονικών δικαιωμάτων αναγνώρισαν νόμιμα σε ένα από τα κράτη μέλη.
28. Υποστηρίζουμε το δόσιμο στις περιοχές και στις τοπικές αρχές ενός μεγαλύτερου ρόλου σε ευρωπαϊκά
υποθέσεις, που απεικονίζουν τον αυξανόμενο ρόλο τους στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και
προώθηση της συζήτησης των ευρωπαϊκών ερωτήσεων στο υποεθνικό επίπεδο. Υποστηρίζουμε η
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αναγνώριση και η ενθάρρυνση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, ως μια από
τα πλουσιότερα προτερήματά του και ένα βασικό μέρος της ταυτότητάς του.
Μια νέα ευρωπαϊκή προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισης είναι ουσιαστική να χτίσει μια νέα
κοινωνική Ευρώπη, δόσιμο άνθρωποι μια δικαιότερη διαπραγμάτευση.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

3. Μετασχηματισμός της Ευρώπης σε κυρίαρχη δύναμη ενάντια στην αλλαγή κλίματος
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή κλίματος τώρα χάριν των παιδιών και των εγγονιών μας. Λαμβάνοντας
μέτρα τώρα θα επιτρέψει στην Ευρώπη για να πάρει το σφαιρικό προβάδισμα στην ανάπτυξη των νέων,
αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών και να μειώσει ο κίνδυνος μελλοντικής απώλειας ευημερίας λόγω της αλλαγής
κλίματος. Να μην κάνει τίποτα θα βάλει τη ζωή στη γη σε κίνδυνο. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να σπάσει την
εξάρτησή της στο πετρέλαιο και τον άνθρακα και να πάρει το προβάδισμα στην επίτευξη έναν νέου σφαιρική
συμφωνία κλίματος για την περίοδο μετα- 2012 που αποτελεί συνέχεια της Συνθήκης του Κιότο.
Οι επιτυχώς κύριες διεθνείς διαπραγματεύσεις για ένα παγκόσμιο κλίμα ασχολούνται:
29. Η ΕΕ πρέπει να πάρει το προβάδισμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για να πάρει τη συμφωνία για το α
σφαιρικός στόχος 30% για τις μειώσεις εκπομπής μέχρι το 2020 στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένων Εθνών
στο τέλος του 2009. Είναι ο κοινός στόχος μας για να εξασφαλίσει ότι όλοι αναπτύχθηκαν και οι
αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία, πρέπει να υπογράψουν
μέχρι αυτό. Είμαστε δεσμευμένοι σε μια σφαιρική προσέγγιση που βασίζεται στην αλληλεγγύη, και με
αναπτυγμένος χώρες που παίρνουν το προβάδισμα.
30. Προτείνουμε να αυξήσουμε την υποστήριξη της ΕΕ για στην αναπτυσσόμενη τις χώρες πάλη καθώς
επίσης και προσαρμοστείτε στην αλλαγή κλίματος. Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ογκώδεις μεταφορές
τεχνολογίας εξασφαλίστε ότι αυτές οι χώρες μπορούν να παλεψουν την ένδεια και να αναπτυχθούν
οικονομικά χωρίς επιδεινωμένος παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του
θερμοκηπίου. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές της ΕΕ μόλυβδος στις υψηλότερες
εκπομπές αερίου θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, με τη λήψη μέτρων αποφύγετε τον κίνδυνο ότι οι energyintensive βιομηχανίες θα κινηθούν προς άλλα μέρη του κόσμου όπου οι απαιτήσεις αλλαγής κλίματος
είναι λιγότερο αυστηρές.
31. Εξαιτίας των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από κοινωνικό δημοκρατικό της Ευρώπης οι κυβερνήσεις,
η ΕΕ πρέπει να πάρουν το προβάδισμα στην καθιέρωση μιας σφαιρικής ενέργειας και φόρουμ
ανάπτυξης, φέρνοντας τα έθνη όλου του κόσμου μαζί για να καθορίσει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για
την ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη.
Οδήγηση από το παράδειγμα - ένα πιό φιλόδοξες κλίμα και ενεργειακή μια πολιτική για την ΕΕ:
32. Προτείνουμε να εισαγάγουμε μια περιεκτική οδηγία κλίματος της ΕΕ που θα εξασφάλιζε αυτός στοχεύει
και ενέργειες σε όλους εκείνους τους τομείς που καλύφθηκαν όχι ήδη από τον υφιστάμενο νόμο ενέργεια, γεωργία, τρόφιμα, κτήριο και μεταφορά - συνδυάζεται για να επιτρέψει Ένωση για να φθάσει
στους γενικούς στόχους εκπομπής του. Όλη η άλλη νομοθεσία κλίματος πρέπει επίσης προσαρμόζεται
για να εκπληρώσει το στόχο μείωσης εκπομπών 30%. Η δράση απαιτείται στο κάθε τομέας εάν πρόκειται
να μειώσουμε τις εκπομπές με έναν αποδοτικό τρόπο.
33. Προτείνουμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή κοινή ενεργειακή πολιτική βασισμένη ικανότητα
υποστήριξης, ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, ποικιλομορφία των πηγών ενέργειας και αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ενεργειακών κρίσεων. Η ΕΕ πρέπει, παραδείγματος χάριν,
αυξήστε τον ανανεώσιμο ενεργειακό ανεφοδιασμό του με τη λήψη του προβαδίσματος στην οικοδόμηση α
Δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για τη μεταφορά παράκτια ενέργεια αέρα από τη
βορειοδυτική Ευρώπη και ηλιακή ενέργεια από τη νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική.
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34. Θα υποστηρίξουμε μια σύγχρονη κοινή αγροτική πολιτική που προάγει περιεκτικές αγροτική ανάπτυξη και
τιμές ο θεμελιώδης ρόλος των αγροτών, αναγνωρίζοντας το ρόλο της γεωργίας στην προστασία του
περιβάλλοντος, που εξασφαλίζει τρόφιμα ποιότητα και ασφάλεια του ανεφοδιασμού, που συντηρούν το
τοπίο, και που προστατεύουν το ζώο ευημερία και υγιεινή φυτών. Τα βιολογικά καύσιμα μπορούν να
βοηθήσουν στις χαμηλότερες εκπομπές στις μεταφορές, αλλά αυτό μην πρέπει να έρθετε εις βάρος της
ευρωπαϊκής και σφαιρικής παραγωγής τροφίμων, προστασία του περιβάλλοντος ή βιοποικιλότητα. Η
οδηγία βιολογικών καυσίμων της ΕΕ πρέπει να είναι αναθεωρημένος για να εξασφαλίσει σεβασμό αυτής
της αρχής.
35. Πρόκειται για κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει σχετικά με εάν να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια.
Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο
έλεγχος από τις υπάρχουσες και νέες εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας πρέπει να συντονιστεί στο
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια νέα ευρωπαϊκή προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισης είναι ουσιαστική να οδηγήσει τη
σφαιρική πάλη ενάντια στην αλλαγή κλίματος.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

4. Να υπερασπιστεί την ισότητα γένους στην Ευρώπη
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί προς να επιτύχει τη γνήσια ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών
μέσα τα πρόσφατα έτη, ευχαριστούν κατά ένα μεγάλο μέρος στις προσπάθειες των σοσιαλιστών, των κοινωνικών
δημοκρατών και των δημοκρατικών progressives σε συνεργασία με τις οργανώσεις των προοδευτικών γυναικών.
Εντούτοις, καθυστερεί ανισότητες: οι γυναίκες κερδίζουν ακόμα, κατά μέσον όρο, 15% λιγότερο από τους άνδρες
για να κάνουν η ίδια εργασία είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι, αποθαρρυμένος από την είσοδο της εργασίας
αγορά από την έλλειψη κόσμιων εργασιών, ή στις lower-paid, χαμηλής ποιότητας ή μερικής απασχόλησης
εργασίες.
Τα εκατομμύρια των γυναικών σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ακόμα τις παραβιάσεις εκμετάλλευσης και
δικαιωμάτων, υπό μορφή ανθρώπου κίνηση, βία στο σπίτι και άλλες καταχρήσεις.
Υπάρχουν ακόμα πολύ λίγες γυναίκες στην πολιτική κατά τη διάρκεια μισού αιώνα μετά από να κερδίσουν το
δικαίωμα να ψηφίσουν και να αντιπροσωπεύσουν εκλογή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε μερικά μέρη της Ευρώπης, τα άτομα έχουν μετά βίας οποιαδήποτε δικαιώματα στη γονική άδεια όταν τα παιδιά
τους γεννιούνται. Οι γυναίκες πρέπει συχνά να επιλέξουν μεταξύ της κατοχής των παιδιών και της συνέχισης της
σταδιοδρομίας που θέλουν. Εργασία οι οικογένειες βρίσκουν για να ισορροπήσουν δύσκολο τις επαγγελματικές
και προσωπικές ευθύνες τους. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτό: εκείνες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει οι
περισσότερες για να αυξήσουν τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες των γυναικών τώρα έχετε το μεγαλύτερο μέρος των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα υψηλότερα ποσοστά γέννησης. Έχουμε επίσης καμένος εκστρατεία
αδυσώπητα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να αυξήσει τις θέσεις φροντίδας των παιδιών.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε τα στερεότυπα γένους και να πιστεύουμε ότι ενισχύοντας τα δικαιώματα των
γυναικών και οι ευκαιρίες θα φέρουν τα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη για τους πολίτες
όλης της Ευρώπης.
Κάνοντας την ισότητα γένους μια πραγματικότητα για όλους:
36. Προτείνουμε να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών, για να βελτιώσουμε
των γυναικών δικαιώματα και ευκαιρίες και για να προωθήσει τους μηχανισμούς για να επιτύχει την
ισότητα γένους μέσα όλες οι πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.
37. Προτείνουμε να εισαγάγουμε τα βελτιωμένα δικαιώματα γονικής άδειας για τους άνδρες και τις γυναίκες
σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι τα υψηλότερα πρότυπα στην Ευρώπη.
38. 38. Θα κάνουμε εκστρατεία για την ίση πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών και των ανδρών σε όλοι
οργανισμοί λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα κάνουμε εκστρατεία για έναν γένος-ίσο Η
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γένος-ίσο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα απαιτήσουν η δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού Επιτρόπου για την ισότητα γένους.
39. Θα εργαστούμε για να υποστηρίξουμε τους γονείς έτσι ώστε μπορούν να ισορροπήσουν τη φροντίδα τους
ευθύνες με τις επαγγελματικές ευθύνες τους. Για να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο, εμείς προτείνετε ότι τα
κράτη μέλη επιτυγχάνουν τον υπάρχοντα στόχο της ΕΕ της φροντίδας των παιδιών 33% κάλυψη για το
έτος 0-3 olds και κάλυψη 90% για τα παιδιά από την 3-σχολική ηλικία, και υιοθετήστε τους
συμπληρωματικούς ποιοτικούς στόχους της ΕΕ για τη φροντίδα των παιδιών.
40. Θα οδηγήσουμε την πάλη για να κλείσουμε το γένος πληρώνουμε το χάσμα, το οποίο είναι ζωτικής
σημασίας να βελτιώσει τη διαβίωση πρότυπα, ένδεια πάλης και οικονομική ανάπτυξη αύξησης.
41. Θα ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε τους επιχειρηματίες γυναικών, τους επιστήμονες και τους
ερευνητές για να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους.
42. Θα εξασφαλίσουμε και θα προωθήσουμε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα 574 υγείας των
γυναικών σε όλη την ΕΕ.
43. Προτείνουμε να εντείνουμε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να ξεριζώσουμε την ανθρώπινη κίνηση και
σεξουαλικός εκμετάλλευση μέσω της στενότερης δικαστικής και συνεργασίας αστυνομίας.
44. Προτείνουμε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο τους
προσπάθειες να σταματηθεί η και γένος-συγκεκριμένη βία στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης αυτής που
διαπράττεται ενάντια στις γυναίκες των εθνικών μειονοτήτων, μέσω όλων των κατάλληλων
προγραμμάτων και των κεφαλαίων της ΕΕ.
Μια νέα ευρωπαϊκή προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισης είναι ουσιαστική να συνεχίσει την
εργασία που έχουμε ήδη γίνοντας να κατευθύνει τις πρωτοβουλίες ισότητας γένους που βοηθούν και τις
γυναίκες και τους άνδρες.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με την τοποθέτηση τον πρώτου των ανθρώπων.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

5. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
Η μετανάστευση είναι μια από τις βασικές προκλήσεις που απασχολούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευρώπης τα progressives είναι δεσμευμένα να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα βάσει των τιμών δικαιοσύνης μας,
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αλληλεγγύη.
Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την πάλη ενάντια στην παράνομη μετανάστευση και την ανθρώπινη
κίνηση, εξασφαλίζοντας ένα δίκαιο άσυλο πολιτική για εκείνους φεύγοντας δίωξη, δίκαιη και αρμόδια νομική
μετανάστευση επίτευξης - βασισμένες Ανάγκες της Ευρώπης για την εργασία και στα δικαιώματα των μεταναστών
- και επιτρέποντας στους μετανάστες για να ενσωματώσει σε νέο τους κοινότητες με τα ίσα δικαιώματα και
ευθύνες.
Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων για τη μετανάστευση. Αυτός είναι επίσης γιατί θέλουμε τις
μεταρρυθμίσεις. Η απάντηση είναι όχι τα γκέτο ή η ξενοφοβία, αλλά οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις για να
εξασφαλίσουν ολοκλήρωση, παλεύουν την παράνομη μετανάστευση, παράνομη εργασία και ανθρώπινη κίνηση,
και εργασία για να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες εκτός της
Ευρώπης αποτρέποντας τη διαρροή εγκεφάλων από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Διαχειριμένος τη μετανάστευση αποτελεσματικά:
45. Προτείνουμε να καθιερώσουμε τα κοινά πρότυπα για τη νομική μετανάστευση σε Ευρωπαίο Ένωση,
βασισμένη στην αλληλεγγύη και την κατανομή βαρών, πλήρως σεβόμενος το μέλος κρατικές ειδικότητες
σε αυτόν τον τομέα.
46. Προτείνουμε να καθιερώσουμε έναν ευρωπαϊκό χάρτη για την ολοκλήρωση των μεταναστών, με βάση τα
ίσες δικαιώματα και τις ευθύνες και τον αμοιβαίο σεβασμό, οι οποίοι πρέπει να είναι συντονισμένος πολύ
με τις πολιτικές που κυβερνούν την αποδοχή των μεταναστών. Θέλουμε μια πολιτική ενσωμάτωσης που
καθιερώνει μια τρέχουσα διαδικασία για να επιτύχει συμπεριλαμβάνοντα υπηκοότητα και
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αντιπροσώπευση, καθώς επίσης και δικαιώματα και δασμοί για όλους τους πολίτες. Ειδικός προσοχή
πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των γυναικών, των νέων και του Ευρωπαίου Πληθυσμός της Ρώμης.
Επομένως προτείνουμε να προωθήσουμε τη δράση στον κατάλληλο επίπεδα (τοπικός, περιφερειακός,
εθνικός ή ευρωπαϊκά), όπως η γλώσσα ή πολιτιστικός κατάρτιση, το οποίο υποστηρίζει την πλήρη
ενσωμάτωση των μεταναστών στις νέες κοινότητές τους.
47. Προτείνουμε να εντείνουμε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να καταπολεμήσουμε την παράνομη
μετανάστευση μέσω του α κοινή εξωτερική πολιτική ελέγχου συνόρων, βελτιωμένη συνεργασία για να
παλεψει τον άνθρωπο εμπορεμένος με τα εγκληματικά δίκτυα, και τις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επανεκδοχής.
48. Είμαστε δεσμευμένοι στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες (που περιλαμβάνουν επάνω
διαδικασίες επανεκδοχής) προκειμένου να ρυθμιστεί η μετανάστευση αποτελεσματικότερα ενώ
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εκείνων των χωρών. Προτείνουμε για να
εμβαθύνουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς, και να δημιουργήσουν νέους, για να εξετάσει συνέπειες για
τις αναπτυσσόμενες χώρες της απώλειας ειδικευμένων εργαζομένων στο κλειδί τομείς λόγω της
μετανάστευσης στην ΕΕ.
49. Υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλων, με βάση το δίκαιο
άσυλο κυβερνά για εκείνους τη φεύγοντας δίωξη και σε διεθνή κανόνες και κατανομή βαρών των
ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι ουσιαστική για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Αυτό
μπορεί μόνο να επιτευχθεί με μια ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην Ευρώπη.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

6. Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως συνεργάτη για την ειρήνη, την ασφάλεια και
την ανάπτυξη
Η ΕΕ πρέπει να είναι ένα frontrunner στην προώθηση της ειρήνης και βιώσιμων κοινωνικού και οικονομικού
ανάπτυξη παγκοσμίως, ως ακρογωνιαίο λίθο για την ανθρώπινη ασφάλεια. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν ακόμα τις
απειλές σε σημερινό αβέβαιος κόσμος. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εργαστούν πιό στενά μαζί για να
εξασφαλίσουν την ασφάλεια του μας χώρες και οι λαοί μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη
κοινή φωνή στον κόσμο διαμορφώστε το καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας και τον πλανήτη. Πρέπει να
εργαστούμε μαζί για την ειρήνη και συνεργασία, και για να ξεριζώσει την ένδεια, στην αλληλεγγύη με τους
ανθρώπους πέρα από τον κόσμο.
Η Ευρώπη είναι ήδη ενεργός διεθνής φορέας, αλλά πρέπει να αυξήσουμε την επιρροή και τον αντίκτυπό μας
κοντά συντονίζοντας τις θέσεις μας και μιλώντας όσο το δυνατόν περισσότερο με μια ενιαία φωνή. Ενίσχυση ο
ρόλος του υψηλού αντιπροσώπου της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας θα είναι ένα
σημαντικό βήμα διαβιβάστε από αυτή την άποψη. Εάν αποτύχουμε, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα γίνουν όλο
και λιγότερο σχετικές μέσα παγκόσμιες υποθέσεις. Τα σημερινά σφαιρικά ιδρύματα διακυβέρνησης έχουν
αποδειχθεί άρρωστος-που προσαρμόζονται σε νέο σφαιρικές προκλήσεις. Επομένως, πρέπει να πάρουμε το
προβάδισμα στη μεταρρύθμιση της σφαιρικής διακυβέρνησης - στη συνεργασία με τη νέα δημοκρατική διοίκηση
στις ΗΠΑ - βάσει ενός ενισχυμένου συνεταιρισμού και πολύπλευρη προσέγγιση.
Η ΕΕ πρέπει να εντείνει το σύγκρουση-ψήφισμα, τη διατήρηση της ειρήνης, και τις ανθρωπιστικές προσπάθειές
της στις ζώνες κρίσης, και αναπτύξτε τις ικανότητες να βοηθηθούν οι χώρες μετά από τις αστικές ή
περιβαλλοντικές κρίσεις. Πρέπει να αφαιρέσουμε τη ρίζα αιτίες της σύγκρουσης και της τρομοκρατίας στον κόσμο.
Πολιτική ανάπτυξης έναντι των φτωχών, αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να στοχεύσετε, καινοτόμος και να
βασιστείτε στη συμμετοχή των ανθρώπων σε επίπεδο σε επίπεδο βάσης. Πρέπει ειδικότερα υποστηρίξτε το
σημαντικό ρόλο των γυναικών ως μηχανές για την ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, για παράδειγμα με την επέκταση
της πρόσβασης στα σχέδια μικροπίστωσης.
Προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας:
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50. Προτείνουμε ότι η ΕΕ πρέπει όλο και περισσότερο να εργαστεί στην πρόληψη σύγκρουσης, διαχείριση
ψηφίσματος και περιόδου μετά την κρίση στο εξωτερικό, με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών χωρών κοινές
ικανότητες και διανομή του φορτίου των αποστολών διατήρησης της ειρήνης στις ζώνες κρίσης, στα
πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών.
51. Προτείνουμε να ενισχύσουμε τη δικαστικής και ασφάλειας συνεργασία αστυνομίας, στην καταπολέμηση
εμπορία ναρκωτικών, έγκλημα και τρομοκρατία. Η πάλη ενάντια στην τρομοκρατία πρέπει να είναι μια
κορυφή η προτεραιότητα και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ως στόχος της ΕΕ, μέσα στον κανόνα νόμος
και χωρίς συμβιβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Θα συνεχιστούμε προωθήστε μια κοινή ευρωπαϊκή
πολιτική σε αυτήν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής από την ευρωπαϊκή
στρατηγική ενάντια στην τρομοκρατία και την υποστήριξη για τον ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ.
52. Προτείνουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ καθιερώνει τα συνεπή εργαλεία πρόληψης καταστροφής.
53. Προτείνουμε να εντείνουμε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να υποστηρίξουμε το διεθνή αφοπλισμό,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διεθνών συμφωνιών για τον έλεγχο όπλων και μη ο
πολλαπλασιασμός, και η παραγωγή του κώδικα της ΕΕ δεοντολογίας σχετικά με τα όπλα εξάγουν
περισσότερους περιοριστικός και διαφανής. Θέλουμε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
54. Προτείνουμε ότι η ΕΕ προωθεί ενεργά μια συμμαχία των πολιτισμών μέσω Ηνωμένα Έθνη, που
ενισχύουν το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των λαών και πολιτισμοί ως μέσα να ενισχυθεί η
παγκόσμιες ειρήνη και η ασφάλεια.
55. Προτείνουμε να αυξήσουμε την αμυντική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών, χωρίς
επιρροή των χαρακτηριστικών της υπεράσπισης των μεμονωμένων κρατών μελών και πολιτικές
ασφάλειας. Η νέα ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία πρέπει να αναπτυχθεί μέσα συντονισμός με το
ΝΑΤΟ.
56. Υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε,
όπως και την αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της εξουσιοδότησης και της λειτουργίας
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την Παγκόσμια Τράπεζα και τις περιφερειακές τράπεζες, και
Διεθνές νομισματικό Ταμείο. Η κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στο ΔΝΤ πρέπει καλύτερα απεικονίστε
τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα ο φτωχότερος μεταξύ τους.
57. Θα προωθήσουμε μια ανάπαυλα στην εφαρμογή της ποινής του θανάτου στα Ηνωμένα Έθνη.
Προώθηση της συνεργασίας:
58. Πιστεύουμε ότι το μέλλον των δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται εντός της ΕΕ, με τη σταθερότητα να φέρει την
ευημερία και την ασφάλεια. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις ιδιότητας μέλους με την Κροατία και υποστηρίξτε
την έναρξη των διαπραγματεύσεων ιδιότητας μέλους της ΕΕ με όλα τα άλλα δυτικά Βαλκάνια χώρες μόλις
ικανοποιηθούν όλα τα κριτήρια. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει σεβαστείτε τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων
των λαών καθώς επίσης και της υποστήριξης πολυπολιτισμική και πολυ-θρησκευτική φύση των
ευρωπαϊκών κοινωνιών. Υποστηρίζουμε απέραντη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία
προς την προσθήκη της ΕΕ, βασισμένη σαφή κριτήρια, και ότι και η Τουρκία και η ΕΕ πρέπει να
εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.
59. Η σταθερότητα στις χώρες γειτονικές η ΕΕ είναι τόσο σημαντική όσο η διεύρυνση. Εμείς θελήστε να
ενισχύσετε τις συνεργασίες γειτονιάς της ΕΕ. Προτείνουμε δημιουργία μιας ένωσης Μαύρης Θάλασσας
και μιας ανατολικής συνεργασίας που ενισχύουν συνεργασία με τους ανατολικούς γείτονές μας. Η ΕΕ
πρέπει επίσης να κρατήσει δομημένη διάλογος με τη Ρωσία, στα ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της
δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενέργεια ασφάλεια και πιό στενή συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένης μιας νέας περιφερειακής πρωτοβουλίας της θάλασσας της Βαλτικής.
60. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων Euro. Η ένωση για τη Μεσόγειο είναι το
βασικά όργανο και το πλαίσιο για προώθηση της δημοκρατίας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, θέλουμε την ΕΕ για να διαδραματίσουμε έναν ενεργό ρόλο
στην επίλυση της σύγκρουσης Μέση Ανατολή - με το στόχο μια δύο-κρατική λύση μεταξύ του Ισραήλ και
Παλαιστίνη - ειδικά με την εκμετάλλευση των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας.
61. Προτείνουμε ότι η ΕΕ αναπτύσσει τις σχέσεις της με τη λατινοαμερικανική ήπειρο μέσα διαταγή να
δημιουργηθεί μια πραγματική και περιεκτική συνεργασία σε όλα τα σχετικά ζητήματα και υποστηρίξτε τις
περιφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσής του.
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62. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ισχυρή υπερατλαντική συνεργασία με το νέο Δημοκρατική ηγεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
63. Η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Κίνα, που ενθαρρύνει το βελτιωμένο άνθρωπο
δικαιώματα, και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, παράλληλα με μια εμβάθυνση των εμπορικών
σχέσεων.
64. Υποστηρίζουμε έντονα τους πιό στενούς δεσμούς με την Ινδία ως αναδυόμενο σφαιρικό δράστη,
βασισμένους αμοιβαίος σεβασμός και ανοικτός διάλογος.
65. Θα εργαστούμε για να εφαρμόσουμε πλήρως και να παγιώσουμε τη στρατηγική Αφρική-ΕΕ ενισχύστε τις
σχέσεις, λύστε τις κοινές προκλήσεις, ολοκληρώστε την οικονομική συνεργασία Οι συμφωνίες, και
υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αφρικής.
Ξερίζωμα της ένδειας:
66. Ο όρος του 2009-2014 του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπίπτει ουσιαστικά με υπόλοιπος χρονικό
πλαίσιο για την επίτευξη των 2015 στόχων χιλιετίας Ηνωμένων Εθνών. Η πρόοδος μέχρι σήμερα μέχρι
τώρα έχει σημειωθεί πρώτιστα στις υψηλές περιοχές της Ασίας, ειδικότερα Κίνα, ενώ η Αφρική πάσχει
ακόμα από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα ακραία ένδεια. Οι τιμές τροφίμων και καυσίμων αύξησης
υπονομεύουν επίσης την πρόοδο γίνοντας μέχρι τώρα σε ισχύ πολλές. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον
κοινοβουλευτικό όρο για να ωθήσουμε για προσπάθειες να επιτευχθούν οι στόχοι μέχρι το 2015.
Επομένως προτείνουμε να βάλουμε διεθνή στόχοι ανάπτυξης στην καρδιά των πολιτικών της ΕΕ για την
ενίσχυση, το εμπόριο και τη μεταρρύθμιση σφαιρική διακυβέρνηση. Οι νέες, καινοτόμες πηγές
χρηματοδότησης απαιτούνται εκτός από παραδίδοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις
ενίσχυσης - ειδικότερα, αποδίδοντας τουλάχιστον 0,7% από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στην
πολιτική ανάπτυξης - συντονισμένος, αποδοτικός και στοχοθετημένος τρόπος. Υποστηρίζουμε την
αποκεντρωμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκά πολιτική ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής
που μπορεί να γίνει από της Ευρώπης τοπικής αρχές. Θα υποστηρίξουμε την καθιέρωση ενός
ευρωπαϊκού εθελοντή Ανθρωπιστικά σώματα.
67. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει το πολύπλευρο σύστημα εμπορικών συναλλαγών, προς όφελος να
αναπτυχθεί χώρες στον κύκλο ανάπτυξης του ΠΟΕ Doha, και για να εξασφαλίσει δικαιότερο έναν
εσωτερικό διανομή των οφελών του εμπορίου που ανοίγουν, καθώς επίσης και που εγγυώνται καλύτερο
κοινωνικό και περιβαλλοντικά πρότυπα.
68. Προτείνουμε να εξετάσουμε τη σφαιρική κρίση τροφίμων δουλεύοντας που αποτρέπει περαιτέρω
κερδοσκοπία στις τιμές τροφίμων, και για να προωθήσει την ασφάλεια τροφίμων με την ανάπτυξη έναν
νέου παραγωγή των πολιτικών ενίσχυσης και γεωργικής παραγωγής.
69. Θα εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν
κατάλληλο, εκτελέσιμες ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτάσεις δικαιωμάτων και ότι όλο
το εμπόριο συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες - όπως η οικονομική συνεργασία Συμφωνίες χρησιμεύστε ως ένα πραγματικό εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σχετικές χώρες και
περιοχές.
70. Θα εργαστούμε για να προωθήσουμε την επέκταση των δίκαιων εμπορικών αγαθών σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Η προώθηση και να βελτιώσουν της πληροφόρησης των δίκαιων εμπορικών μέτρων θα
ενθαρρύνουν
71. η βιώσιμη ανάπτυξη και βοηθά να εγγυηθεί τις κόσμιες αμοιβές για εκείνους αναπτυσσόμενος τον κόσμο,
που συμβάλλει να βελτιώσει τις ζωές των εκατομμυρίων των ανθρώπων παγκοσμίως.
72. Η κόσμιη εργασία πρέπει να γίνει ένας σφαιρικός στόχος στον οποίο όλες οι χώρες καθώς επίσης και τα
διεθνείς ιδρύματα και οι οργανισμοί δεσμεύονται. Αυτή η νέα σφαιρική ημερήσια διάταξη πρέπει να
υποστηρίξετε τα πρότυπα εργασίας πυρήνων καθώς επίσης και προωθώντας την κόσμιη εργασία όροι,
επαρκείς αμοιβές, κοινωνική ασφάλιση και ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος.
Μια νέα ευρωπαϊκή προοδευτική ημερήσια διάταξη μεταρρύθμισης είναι ουσιαστική να ενισχύσει το ρόλο
της ΕΕ ως συνεργάτη για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, χάριν της μελλοντικών ανάπτυξης
και της ασφάλειάς μας όπως και την αλληλεγγύη με άλλους χώρες και λαούς.
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Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.

**************

Κάνετε την αρίθμηση ψηφοφορίας σας στην Ευρώπη τον Ιούνιο του 2009
Σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, η ψηφοφορία κάθε πολίτη θα μετρήσει. Οι άνδρες και οι γυναίκες σε ολόκληρη
την Ευρώπη αντιμετωπίζουν το α επιλογή μεταξύ μιας προοδευτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία τα κράτη
μέλη εργάζονται μαζί για να αντιμετωπίσουν προκαλεί εμείς αντιμετωπίζει προς όφελος όλων των ευρωπαίων
πολιτών, ή μιας συντηρητικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όποιος αφήνει το μέλλον των χωρών και των ανθρώπων μας
στα χέρια της αγοράς.
Αλλά για να εισαγάγουν τις εκτεταμένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που βάζουν τους ανθρώπους πρώτα και
είναι ουσιαστικές να εξασφαλίσουν η μελλοντική ευημερία των ευρωπαϊκών πολιτών και της κοινωνίας συνολικά,
χρειαζόμαστε ισχυρό έναν προοδευτικό πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς σοσιαλιστικός,
κοινωνικός δημοκράτης, εργασία και δημοκρατικός προοδευτικός τα συμβαλλόμενα μέρη εργάζονται για να
δημιουργήσουν εκείνη την πλειοψηφία, προκειμένου να επιτευχθεί το μανιφέστο των ανθρώπων μας - η
μεταρρύθμιση έξι μας προτεραιότητες για μια προοδευτική Ευρώπη:
1. Ξαναρχίζοντας την οικονομία και αποτρέποντας τις νέες οικονομικές κρίσεις
2. Νέα κοινωνική Ευρώπη - που δίνει στους ανθρώπους μια δικαιότερη διαπραγμάτευση
3. Μετασχηματισμός της Ευρώπης στην οδηγώντας σφαιρική δύναμη ενάντια στην αλλαγή κλίματος
4. Να υπερασπιστεί την ισότητα γένους στην Ευρώπη
5. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
6. Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως συνεργάτη για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη
Έχουμε ακούσει τους ανθρώπους με την πραγματοποίηση εκτεταμένων δημόσιων διαβουλεύσεων στις
προτεραιότητές μας. Εμείς τώρα σκοπεύτε να ενεργήσετε σε αυτό που έχουμε ακούσει βάσει των προτάσεων που
καθορίζονται σε αυτό το μανιφέστο των ανθρώπων. Μαζί είμαστε μια δύναμη για την αλλαγή, και μπορούμε να
κάνουμε μια διαφορά.
Μπορούμε να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα.
Πάρτε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση τον Ιούνιο του 2009.
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