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Směrem k Nové Evropě 
 
 

 
Pevně věříme, že se Evropská Unie musí změnit. Již květnu Váš hlas ve volbách do Evropského 
parlamentu umožní vytvořit Evropskou Unii, kterou si zasloužíte. Evropu, která je progresivní, která 
chrání a je účinná. Naše politické seskupení stran napříč 28 zeměmi se bude věnovat boji za Vaše 
jistoty. Pravicové strany vytvářejí Evropu založenou na strachu a škrtech. V průběhu pěti let vládnoucí 
pravicové většiny EU jsme bojovali za silnějsí, sociálně spravedlivou a demokratickou Evropu. Nyní 
nastal čas stanout v čele. Abychom to dokázali, potřebujeme Vaši podporu, Vaši pomoc, Váš hlas. 
 
Náš program pro Evropu na následujících 5 let přinese EU zpět vytváření pracovních míst, 
produktivní ekonomii, smysl pro komunitu a úctu k lidem. Chceme, abyste se jako občané a voliči 
plně zapojili do dění v EU a zároveň chceme dát naději  mladým lidem v Evropě. 
 
Tento květen se poprvé budete moci vyjádřit, kdo povede Evropu. Váš hlas rozhodne, kdo se stane 
přístím předsedou Evropské komise. Jedinou možností, jak změnit rozložení a výběr předsedy 
Evropské komise, je volit evropské socialisty, sociální demokraty, labouristy, demokraty a 
progresivní síly. 
 
I. Progresivní Unie 
 
1. Je na čase vytvořit pracovní místa 

To je naší první a hlavní prioritou: každý Evropan musí mít takovou práci, která mu zajistí důstojný 
život. Dědictvím ekonomické politiky předešlých 5 let je téměř 27 miliónů Evropanů, z nichž skoro 
čtvrtinu tvoří mladí lidé. 120 milionů Evropanů jsou těsně na nebo pod hranicí chudoby. Pro 
současnou a další generaci je velkou výzvou vytvořit pracovní místa pro mladé lidi, setrvat v této 
klíčové prioritě a v dlouhodobém horizontu dosáhnout plné zaměstnanosti. Chceme skoncovat se 
sociálním podbízením, které končí vykořisťováním pracovníků a nevýhodnými smlouvami, které 
ubližují mnoha Evropanům. Aby byl tento plán úspěšný, podstatně navýšíme současný rozpočet a 
rozšíříme jej pro všechny občany pod 30 let. Abychom vytvořili více pracovních míst, zavedeme 
ambiciózní evropskou průmyslovou politiku, aktivně podpoříme naše sociální hospodářství a malé i 
střední podniky. Budeme podporovat zelené a moderní technologie a zlepšovat 
konkurenceschopnost naší ekonomiky. Chceme bojovat proti sociálnímu dumpingu tím, že zastavíme 
nekalé praktiky zaměstnavatelů a nevýhodné smlouvy, které poškozují mnoho evropských pracujících. 
Usilujeme o sociální spravedlnost. Budeme naléhat na důkladné zákony garantující adekvátní plat za 
adekvátní práci, ochranu práv pracujících, kvalitu práce, posílení práv odborů, sociálního dialogu a 
antidiskriminační legislativy. Zlepšíme ochranu pracujících zaměstnanců v různých zemích pomocí 
směrnice o vysílání inspektorů a podpory lepší spolupráce na evropské úrovni. Zavedeme standardy 
pracovního prostředí, které vzniknou díky zákonům nebo kolektivním smlouvám. Pracovní příležitosti, 
které vytvoříme, musí umožnit všem našim občanům využívat rovnoprávně výhody hospodářství. 
Všechny obchodní smlouvy, zahrnující i právě probíhající vyjednávání s USA, musí být spojené 
s ochranou lidských práv, sociálních práv, slušnou prací, environmentálními standarty a kulturou se 
společnou sociální zodpovědností a fair trade.  
 
2. Je čas znovu nastartovat ekonomiku 
 
Politika úsporných opatření poškodila naše hospodářství a trestá ty nejméně zodpovědné za 
způsobení krize. Abychom vytvořili více pracovních míst a nastartovali ekonomiku, podpoříme 
inovace, výzkum, vzdělání a chytrou progresivní hospodářskou politiku. Naším řešením je větší 
manévrovací prostor pro investice skrze národní rozpočty, které zlepší naše ekonomiky. Zatímco krize 
ukázala, že euro může hrát pozitivní roli jako ochrana před krizí během posledních pěti let, je zřejmé, 



že evropský hospodářský a měnový model EU je stále nedokonalý. Naučilo nás to také důležitosti 
vzájemné odpovědnosti a práv v rámci celé eurozóny. Budeme snižovat deficit trvale urdžitelnou a 
spravedlivou cestou, nadále budeme koordinovat veřejné dluhy v Evropě díky novým nástrojům. 
Chceme ustanovit skutečnou spolupráci v rámci hospodářské a finanční politiky v eurozóně, která 
porozumí sociálním dopadům těchto rozhodnutí na  společnost. Evropský parlament a národní 
parlamenty si musí zachovat svoji suverenitu a musí se plně věnovat demokratické kontrole nad 
touto politikou. Odkaz Trojky je v tomto pohledu jasné selhání. Po ukončení mise Trojky by vnitřní 
model v rámci Evropských smluv měl být demokratický, sociálně zodpovědný a legitimní. Budeme 
přísnými strážci veřejných prostředků a budeme zlepšovat nakládání s veřejnými penězi, omezíme 
plýtvání s cílem dostat nejlepší hodnotu pro Evropany. Bojovat proti daňovým podvodům a únikům, 
které činí každý rok přibližně 1 bilion eur, a daňovému soutěžení jsou jednou z hlavních priorit. 
Chceme do roku 2020 snížit daňové úniky na polovinu a učinit rázná opatření ohledně výběru daní a 
omezit daňové ráje. Budeme také podporovat taková pravidla pro výběr daní, která zajistí 
transparentnost a prevenci předcházet daňovým únikům. 
 
3. Finanční sektor, který slouží občanům a reálné ekonomice 
 
Evropané museli platit za chyby nezodpovědného a neregulovaného finančního sektoru. Záchrana 
bank stála 1,6 miliard eur z peněz daňových poplatníků. Bankovní sektor tvrdí přes 5 let, že se poučil 
ze svých chyb. Cheme zajistit, že banky nikdy více nebudou moci hazardovat s životy občanů EU. 
Musíme aktivně zajistit strukturu, aby banky pracovaly pro reálnou ekonomiku a spravedlivě se 
podílely na přispívání do společnosti. Regulace bank donutí bankovní sektor sloužit veřejnosti namísto  
pouhého sebeobohacování. Investoři na sebe musí vzít zodpovědnost za bankovní ztráty a nejen nad 
svými zisky. Budeme nadále regulovat bankovní sektor, hlídat finanční spekulace a prosazovat 
adekvátní spolupráci mezi obchodním a investičním bankovnictvím. Zavedeme stropy pro bonusy 
bankéřům,  omezíme finanční spekulace a urychlíme zavedení daňe z finančních transakcí, které 
dlouhodobě podporujeme jakožto spravedlivý příspěvek finančního sektoru pro společnost. Budeme 
trvat na vytvoření nezávislé a veřejné evropské ratingové agentury. Budeme usilovat o vytvoření 
silné bankovní unie, která ochrání evropské občany a umožní jim rovný a spravedlivý přístup k 
úvěrům v Evropě. 
 
4. Směrem k sociálně spravedlivé Evropě 
 
Pravice používala neoliberální politiku jako záminku ke snižování potřebných dávek, které pomáhají 
lidem přežít horší časy. Budeme bojovat za rovnoprávnou Evropu, která nenechá nikoho stranou. 
Slušný příjem, kvalitní a dosažitelné vzdělání, řádné bydlení, včetně sociálního býdlení, lékařská péče, 
péče o děti a starší generace, stejně tak jako důstojné důchody jsou nezbytnou součástí naší 
společnosti. K dosažení těchto cílů musí EU podporovat členské státy v jejich efektivním a 
spravedlivém přerozdělování bohatství a příležitostí. Cíle sociální politiky musí být respektovány v 
celé Evropě. Musíme zajistit, aby Evropská Unie byla skutečně sociálním společenstvím, stejně tak 
jako je ekonomickým: ekonomické svobody nemohou převažovat nad sociálními právy. Dáme 
Evropanům příležitosti rozvíjet jejich schopnosti investováním do vzdělání, dovedností, péče o děti, 
celoživotního vzdělání, kultury,  studentské mobility, výzkumu a vědy. 
 
II. Unie, která chrání 
 
5. Unie rovného přístupu a práv žen 
 
Zásady rovnosti mezi muži a ženami musí být v srdci každého Evropana. Žít v rovnoprávné 
společnosti je ku prospěchu všech lidí. Zajištění, podpora, posílení práv žen a rovnost pohlaví zůstává 
jednou z našich nejvyšších priorit. Potřebujeme se zavázat k ukončení nerovnosti důchodů a mezd 
mezi ženami a muži. Násilí páchané na ženách musí skončit. Skloubení pracovního a rodinného života 
musí znamenat životní harmonii, nikoliv obětování. Podpora svobodného rozhodování žen a 
sexuálních menšin musí být urychleně a důrazně ochráněn před konzervativním odporem. Budeme 
neúnavně bojovat proti všem formám rasismu, sexismu, homofobie, transfobie a netolerance. 
Hájíme hodnoty rovnosti a společnosti bez diskriminace a podpoříme, aby se muži a ženy 
rovnoměrně podíleli na  práci, času i rozdělení rolí, jak ve veřejných, tak i v soukromých sférách. 



Budeme chránit  práva a blahobyt dětí, nadále zajistíme, že nikomu nebude odepřeno zaměstnání, 
pozice, budoucnost či jiné základní práva na základě barvy pleti, sexuální orientace, identity, 
náboženství, věku, pohlaví, invalidity, politického názoru či jakékoliv jiné formy diskriminace. 
 
 
6. Respektování odlišností 
 
Bojujeme za rovnoprávnou Evropu, která respektuje práva a povinnosti všech a staví se proti 
rostoucímu extremismu. Evropu, která není založena na předsudcích, nenávisti nebo odlišnostech. 
Každý musí mít možnost skutečné participace a přispět společnosti, ve které žije. Svobodný pohyb 
osob v Evropě je právem a základním principem EU. Občanská práva musí být respektována, 
současně se musí bojovat proti podvodům a zneužívání. Skutečná solidarita mezi členskými státy se 
musí stát součástí emigrační a azylové politiky, aby se zabránilo dalším lidským tragédiím, a také je 
třeba správně přerozdělovat prostředky EU. Aby se zachránili lidské životy, Evropa a její členské státy 
musí konat současně a mít správné mechanismy pro dobrou spolupráci. Chceme efektivnější 
integrační politiku a spoluúčast u zemí s velkou imigrací. Je třeba zastavit obchodování s lidmi a 
lidskými životy. 
 
7. Bezpečný a zdravý život pro všechny 
 
Evropští občané si zaslouží  bezpečný a zdravý život. Chceme posílit práva spotřebitelů. Musíme 
chránit práva Evropanů obzvlášť u bezpečnosti potravin, bezpečnosti zboží a životního prostředí. 
Uznáváme strategickou roli zemědělství a rybařství pro naši společnost, chceme podporovat trvale 
udržitelný a prosperující rozvoj venkova. Evropská Unie se musí přizpůsobovat novým výzvám 
zejména v oblasti digitálních médií a zajistit rozsáhlý přístup k internetu v zahraničí. Potřebujeme 
silnou evropskou legislativu k ochraně osobních údajů občanů a osobních informací. Velmi důležité 
je nalézt správnou rovnováhu mezi soukromím, svobodou a bezpečností. Evropská Unie by měla 
garantovat práva občanů na bezpečnost díky spolupráci v oblasti boje proti organizovanému a 
příhraničnímu zločinu. 
 
 
III. Fungující Unie 
 
8. Více demokracie a spoluúčasti 
 
Poprvé v dějinách Evropské Unie budete mít možnost přímou volbou zvolit předsedu Evropské 
komise. Jsme hrdí na to, že se nám povedl tento velkolepý krok směrem k větší demokratizaci Evropy, 
a že jsme vytvořili cestu ostatním politickým stranám, které nás budou následovat. Evropská Unie je 
politické seskupení, které zajištuje rovnoprávnost svých obyvatel a zároveň rovnoprávnost 
členských států. Evropští občané a občanská společnost se musí naplno a demokraticky zůčastnit 
rozhodování v Evropské Unii a také ji kontrolovat. Usilujeme o prominentní roli Evropského 
parlamentu, který má legislativní, finanční a kontrolní pravomoce jakožto reprezentant demokraticky 
zvolených zástupců svých občanů. Všechna rozhodnutí musí být v nejlepším zájmu všech evropských 
občanů v lokálním, regiolálním, národním a také v evropském měřítku. Veškerá opatření musí být 
efektivní a respektovat demokratické hodnoty, bojovat proti korupci a sloužit občanům jasným a 
transparentním způsobem. Vytvoříme systém podpory základních demokratických práv. 
 
9. K zelené Evropě 
 
Evropská Unie musí znovu získat vedoucí úlohu v boji proti klimatickým změnám, ochraně přírody, 
přírodních zdrojů a v boji proti znečisťovaní ovzduší. To vyžaduje spolupráci s našimi celosvětovými 
partnery a měli bychom jít příkladem. Podpoříme čisté technologie a šetrné výrobní procesy. S 
blížícím se rokem 2020 podpoříme další snižování emisí uhlíku, naopak navýšení využití obnovitelnýh 
zdrojů a úspor spotřeby energie. Budeme trvat na investicích  do zelené ekonomiky, technologií, 
výzkumu a infrastruktury v rámci měnících se výrobních procesů. Výroba, konzumní přístup života a 
způsob mobility se musí změnit. Je třeba více recyklovat. Tímto způsobem snížíme tlak na využívaní 



přírodních zdrojů a pomůžeme občanům snížit výdaje za energii a ekologické stopy. Budeme bojovat 
proti energetickému nedostatku a zajistíme přístup k energiím pro každého. 
 
10. Posilování vlivu Evropy ve světě 
 
Evropská Unie musí být nositelem všeobecných principů demokracie, míru a respektu lidských práv, 
včetně práv dětí a žen. V globalizovaném, rychle se měnícím světě plném konfliktů a rostoucích 
nerovností musí být Evropa globálním aktérem. Musíme vytvářet silné aliance se strategickými 
partnery. Chceme, aby Evropa hovořila jasným hlasem a používala odpovídající nástroje tak, aby byla 
vedoucí silou prosazující mír, demokratizaci a sdílení blahobytu na celém světě. Evropa skrze dobrou 
kombinaci obrany, rozvoje, obchodu a diplomatického úsilí docílí pozitivního dopadu na zahraniční 
politiku. Evropská Unie musí být efektivním strůjcem míru v zahraničí a výkonným budovatelem 
efektivní spolupráce při obraně. Musíme podporovat lidi, kteří bojují za demokracii, svobodu, 
sociální spravedlnost, proti diskriminaci a proti jakékoliv formě okupace kdekoliv ve světě. Musíme 
podporovat naše východní sousedy, aby se tyto země více přiblížily Evropě a nadále podpoříme těsné 
vztahy se středomořským regionem. Musíme pokračovat v úsilí o zvětšení EU. Základní práva a 
evropské hodnoty musí být i nadále jednoznačně respektovány v jakémkoliv budoucím jednání. 
Musíme bojovat proti globální nerovnosti a chudobě a podpořit rozvojové cíle programu OSN.  
 
S těmito 10 základními body chceme my Socialisté, Sociální demokraté, Labouristé, Demokraté a 
Progresivní síly vytvořit cestu ke změně Evropy v následujících 5 letech. Počítáme s Vaším hlasem a 
budeme neúnavně konat Vaším jménem. Společně změníme Evropu k lepšímu! 
 
 

 
 

Řím, 1. března 2014 
 

 
 

 


