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La Unió Europea ha de servir millor la seva ciutadania. Les eleccions europees de maig de 2019 són
la nostra oportunitat de canviar la UE i de construir una Europa més justa. Les nostres societats encara arrosseguen els costos socials de la crisi econòmica de 2008 i tenim reptes urgents d’abordar.
Europa necessita superar les desigualtats, lluitar per la justícia fiscal, afrontar l’amenaça del canvi
climàtic, treure partit de la revolució digital, garantir una transformació agrícola justa, gestionar
millor la migració i garantir la seguretat per a tots els europeus i europees. Europa necessita un
canvi de lideratge i de rumb polític, deixant enrere els models neoliberals i conservadors del passat i
centrant-se en l’ocupació de qualitat per a la seva ciutadania, en un medi ambient sa, en la seguretat
social i en un model econòmic que abordi la desigualtat i el cost de la vida. Mantenir l’estatus quo no
és una opció. Es necessita un canvi radical per a construir un projecte de futur en què puguin creure
tots els europeus i europees. Els nacionalistes nostàlgics no estan venent sinó perillosos miratges,
posant en risc els èxits del passat i els valors europeus. Nosaltres, socialistes i demòcrates, hem de
vetllar pel benestar de la ciutadania i garantir el progrés social i ecològic, sense deixar enrere cap
persona ni cap territori en les transicions digital i ecològica. Europa ha d’evolucionar cap a un model
circular de producció i consum que respecti els límits del nostre planeta. Volem reforçar la unitat
d’Europa alhora que respectem la seva diversitat. Com a socialistes i demòcrates, proposem un Nou
Contracte Social per a Europa.
UNA EUROPA D’IGUALTAT I JUSTÍCIA.
La desigualtat s’ha de veure dràsticament reduïda i ha de cessar la concentració de la riquesa i la
propietat en mans d’uns pocs. Una Europa del benestar amb uns estats del benestar sòlids, unes
xarxes de seguretat social i uns serveis públics de qualitat són fonamentals per prevenir la pobresa
i protegir els qui ho necessiten, entre altres, els joves, la gent gran, els treballadors i treballadores
vulnerables i els aturats. Tenim el deure de protegir les persones si emmalalteixen, perden la feina, pateixen discapacitats o travessen temps difícils. El dret a una assistència sanitària de qualitat,
a l’educació i a unes pensions dignes és universal i ha de defensar-se. Les persones de totes les
edats tenen dret a treballar i viure amb dignitat. La desocupació i l’exclusió social han d’afrontar-se
de manera col·lectiva i no menysprear com fracassos individuals les persones que la pateixen. S’ha
de respectar el principi d’igualtat de remuneració per un mateix treball en el mateix lloc. Tots els
treballadors i treballadores han de tenir els mateixos drets: cap treball sense contracte, cap treball
sense un salari just i prohibició dels contractes de zero hores i dels falsos autònoms. Lluitarem
per uns salaris mínims dignes a tota Europa. L’existència de treballadors pobres és moralment i
econòmicament injustificable. Volem un mecanisme d’assegurança europeu d’atur complementari
que doni suport als estats membres en cas que es produeixi un fort augment de la desocupació. El
diàleg social efectiu i l’afiliació sindical constitueixen la millor manera de garantir la protecció de les
persones treballadores i l’augment dels salaris. Advoquem per una autoritat laboral europea forta
facultada per combatre el dúmping social i garantir una mobilitat laboral justa a tota la UE. Neces1
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sitem un Pla d’Acció Social per a convertir el Pilar Europeu de Drets Socials en normes vinculants
que reforcin els sistemes de benestar, respectin els models del mercat de treball i millorin el nivell
de vida.
UNA EUROPA DE SOLIDARITAT PER A LA MAJORIA, NO PER A UNA MINORIA..
No cedirem davant les forces del mercat no controlades i posarem fi d’una vegada a les polítiques
d’austeritat. Europa ha de crear oportunitats econòmiques per a tothom, així com garantir que la
prosperitat sigui sostenible i estigui equitativament repartida entre tots els europeus i europees.
Necessitem un Pla d’Inversions a llarg termini per preparar les nostres indústries i treballadors i
treballadores de tal manera que es beneficiïn de la transició ecològica, la revolució digital i el creixement de la intel·ligència artificial. L’estratègia industrial d’Europa ha de canalitzar la inversió cap a
la investigació i la innovació, donar suport a la formació i l’aprenentatge permanent, i garantir que
es creïn i protegeixin llocs de treball a la UE. La zona euro també necessita una reforma substancial
i el seu propi pressupost. S’han de revisar les normes fiscals europees per garantir que fomentin
el creixement sostenible i l’ocupació. Els drets socials de la ciutadania han de prevaler sobre les
llibertats econòmiques de les grans empreses. Volem justícia fiscal i seguirem encapçalant la lluita
contra l’evasió fiscal, l’elusió fiscal i la planificació fiscal agressiva. Promourem un enfocament europeu comú per garantir un nivell adequat d’imposició efectiva i frenar la competència a la baixa de
l’impost de societats. Cada ciutadà i cada empresa han de contribuir de manera justa a la societat
respectant les seves obligacions fiscals. Els beneficis s’han de gravar allà on es generen. Reforçarem les normes dels sectors financer i bancari perquè els ciutadans i ciutadanes no haurien d’assumir el cost dels errors comesos pels bancs o veure com perillen els seus estalvis. Europa necessita
un pressupost més sòlid per tal de garantir la cohesió i la solidaritat entre la ciutadania i entre les
regions i països, millorant els nivells de vida a tot Europa i reduint les desigualtats.
UNA EUROPA SOSTENIBLE QUE PROTEGEIXI EL NOSTRE PLANETA.
Europa ha de liderar la lluita en favor del medi ambient i contra el canvi climàtic, especialment
quan alguns dels nostres socis internacionals s’estan quedant enrere. Europa ha de protegir la biodiversitat en el nostre continent i a nivell mundial, així com aturar la contaminació. La nostra visió
combina la protecció del planeta amb l’interès de tots els nostres ciutadans i ciutadanes; tothom ha
de tenir accés a un aire net, una aigua neta, una energia neta i uns aliments de qualitat. La UE ha
d’adoptar un Pacte de Desenvolupament Sostenible amb objectius socials i mediambientals per tal
d’impedir que els interessos econòmics triomfin sobre el medi ambient. Un Fons de Transició Justa
ajudarà a aplicar l’Agenda i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per
a l’any 2030 d’una forma socialment justa. Elevarem el nivell d’ambició climàtica de la UE d’acord
amb l’Acord de París i els darrers avenços científics en matèria de canvi climàtic. La protecció del
medi ambient exigeix la renovació de la indústria europea per convertir-nos en líders en energies
renovables i assolir la neutralitat climàtica per a l’any 2050, com a molt tard. Les emissions de CO2
s’han de gravar en tota la UE d’una manera socialment justa, obligant a pagar els que contaminen i
donant suport a la inversió en energies netes i assequibles. Mitjançant la millora de la mobilitat i la
qualitat de l’aire i proporcionant habitatges assequibles i eficaces energèticament, podem millorar
la qualitat de vida de la ciutadania. Per aconseguir-ho, promourem un Pla d’Habitatge Assequible i
Transport Públic Net a Europa. Lluitarem contra la pobresa energètica i de l’aigua i garantirem uns
aliments accessibles, saludables i de bona qualitat, productes segurs i la fi de l’exposició perjudicial
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a productes químics tòxics. Una reforma de la política agrícola de la UE hauria d’ajudar a donar resposta a les noves demandes socials mitjançant mètodes de producció sostenibles, una millor nutrició, una reducció del malbaratament d’aliments, un millor benestar animal, la protecció del clima i
la conservació de la biodiversitat, entre d’altres.
UNA EUROPA LLIURE I DEMOCRÀTICA.
La democràcia és un dels valors fundacionals de la UE. S’ha de respectar a Europa i promoure més
enllà de les seves fronteres. Ens comprometem a defensar i millorar la nostra democràcia, afavorint
la participació ciutadana des del nivell local a l’europeu. Cal potenciar a tots els nivells la participació cívica, la rendició pública de comptes i uns processos de presa de decisions justos i transparents.
Volem unes societats obertes i dinàmiques, en les quals les persones tinguin els mateixos drets i
puguin viure lliures de discriminació, prejudicis i sexisme, així com amb ple respecte a la seva intimitat i seguretat. La diversitat cultural és riquesa per a Europa i la seva gent. La diversitat és part
de la identitat i la força d’Europa; hem de protegir els drets de totes les minories. Proposem que el
9 de maig, Dia d’Europa, passi a ser festiu a tots els Estats membres per celebrar la pau i la unitat
a Europa. Lluitarem contra aquells que prediquin l’odi, la intolerància i la discriminació contra els
altres. Defensarem l’estat de dret i els drets humans en tots els Estats membres i ens assegurarem
que la UE disposi de totes les eines necessàries per fer-ho. Volem que es prenguin mesures enèrgiques per prevenir qualsevol mal ús dels fons públics o de la UE, ja sigui per a benefici privat o per
enfortir el poder polític. Garantirem que les organitzacions que protegeixen la ciutadania no es vegin
sotmeses a pressions indegudes pel que fa al seu finançament i el seu dret a actuar. Ens mantenim
ferms contra aquells que exerceixen pressions sobre la nostra democràcia difonent notícies falses,
manipulant el debat públic o pertorbant deliberadament l’intercanvi democràtic. S’ha de donar suport a una societat civil i a uns mitjans de comunicació lliures i independents, així com permetre’ls
exercir el paper que els correspon en democràcia. Així mateix, ha de protegir els denunciants. El
reforç de la cooperació policial i judicial impulsarà la lluita contra la delinqüència organitzada transfronterera i el terrorisme.
UNA EUROPA FEMINISTA AMB IGUALS DRETS PER A TOTS I TOTES.
Qualsevol forma de discriminació resulta inacceptable en les nostres societats europees d’avui dia.
Volem una Estratègia Europea d’Igualtat de Gènere que sigui vinculant, per seguir liderant la lluita
contra la bretxa salarial de gènere i en les pensions, combatre l’assetjament sexual i la violència de
gènere i garantir que cada persona pugui exercir plenament els seus drets sexuals i reproductius.
Tota persona té dret a decidir sobre el seu propi cos. Creiem en una societat en la qual dones i homes
gaudeixin del mateix equilibri entre la vida personal i laboral i d’una participació política equitativa.
Totes les dones tenen dret a desenvolupar una carrera professional, de la mateixa manera que tots
els homes tenen dret a criar els seus fills i tenir cura de la seva família. Serem implacables en la
nostra lluita contra totes les formes de discriminació. Europa ha d’eliminar els obstacles legals i
socials perquè les persones LGBTI puguin viure lliurement i en un marc d’igualtat i respecte.
UNA EUROPA PROGRESSISTA AMB UN PLA PER A LA JOVENTUT.
Les nostres societats afrontaran el futur amb més optimisme una vegada que la nostra joventut tingui unes millors perspectives i la nostra gent gran ja no tinguin por de la inseguretat. Hem d’apoderar la joventut europea i dotar-la de les capacitats necessàries per a forjar el seu futur i convertir-se
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en ciutadans i ciutadanes actius. El desenvolupament de les generacions futures s’ha de basar en el
principi de la solidaritat intergeneracional. És inacceptable que gairebé un de cada quatre nens i nenes estigui en risc de pobresa. Cada nen i cada nena han de tenir accés a una assistència sanitària,
una atenció infantil, una educació, un habitatge i una alimentació de qualitat. Implementarem una
Garantia Infantil Europea per assegurar-nos que això es faci realitat. Per tal d’assolir els nostres objectius de plena ocupació juvenil i reducció de l’exclusió social, ampliarem també la Garantia Juvenil
-que ja està ajudant milers de joves europeus i europees a aconseguir treballs de qualitat, períodes
de pràctiques o a continuar la seva educació-. L’educació és un dret que ha d’estar a l’abast de tots i
totes. Seguirem donant suport i reforçant el programa Erasmus+ i garantint que se’n puguin beneficiar persones de qualsevol context social. Finalment, advoquem per uns Xecs Culturals Europeus
per donar suport a l’accés de la joventut a la cultura.
UNA EUROPA FORTA I UNIDA QUE PROMOGUI UN MÓN MILLOR.
En un món cada vegada més inestable, Europa ha de ser un model de democràcia, pau i estabilitat,
així com un referent de justícia social, diàleg, multilateralisme, drets humans, treball digne, estat
de dret, desenvolupament sostenible i igualtat de gènere. Hem de mantenir-nos units davant d’uns
socis impredictibles i aïllacionistes, i promoure una forma diferent de globalització. Alhora, la UE ha
de pressionar a favor d’una reforma de les Nacions Unides. Ens assegurarem que la UE contempli
unes normes socials i mediambientals vinculants, els drets humans, la protecció dels consumidors
i els drets dels treballadors i les treballadores en tots els futurs acords comercials. Aquests acords
han d’estar subjectes a un control democràtic, garantint l’adequada participació de la societat civil.
Ens oposem a l’antiquat sistema d’arbitratge privat. Mantindrem la promesa d’invertir el 0,7% de la
nostra renda nacional bruta en ajuda oficial al desenvolupament i enfortirem les nostres aliances
amb els països en vies de desenvolupament. Seguirem desenvolupant la nostra Defensa Comuna
Europea, unint i compartint els nostres recursos per garantir la pau i la seguretat, en col·laboració
amb l’OTAN i altres organitzacions internacionals.
Europa necessita una política comuna d’asil i migració justa, basada en la responsabilitat i la solidaritat compartides entre els Estats membres, així com en la cooperació amb els països d’origen i
trànsit. Tots podríem beneficiar-nos d’un sistema de migració ben gestionat, regulat i just; aquesta
pot ajudar a enfortir l’economia, generar nous llocs de treball i preservar el nostre sistema de benestar. Europa ha de gestionar la migració d’una manera més digna, justa i ordenada, mantenint
un control efectiu de les seves fronteres i alhora combatent la tràfic d’éssers humans i l’explotació
delictiva de persones, i millorant la protecció de les persones que necessitin asil. Per fer-ho, hem
d’obrir canals segurs i legals, donar suport als mitjans per a la seva protecció en les regions adjacents i abordar les causes fonamentals de la migració, inclòs el canvi climàtic. Això requerirà una
nova associació amb l’Àfrica i un Pla Integral Europeu d’Inversions per a l’Àfrica. Promourem un millor finançament de les polítiques d’integració i oferirem suport a les ciutats i comunitats d’acollida.
Les eleccions europees del maig de 2019 seran el moment de signar un Nou Contracte Social per
a una Europa que protegeixi els drets de la ciutadania i promogui la solidaritat, així com una Europa
que garanteixi una vida millor per a la majoria, no per a uns pocs. Estem lliurant una batalla per
l’ànima d’Europa i pel nostre futur comú. El Partit dels Socialistes Europeus portarà progrés i millorarà la vida dels ciutadans i ciutadanes a les viles, pobles, ciutats i regions de tot Europa. Si dones
el teu suport als partits membres del PES, estaràs donant suport i construint aquesta Europa.
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