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ΕΙΣΗΓΗΣΗ2
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ομοσπονδία με ένα νέα κοινωνικό
συμβόλαιο
(Η Ένωση πρέπει να αλλάξει)
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίση.
Τα προβλήματα που προκαλεί η χωρίς κανόνες παγκοσμιοποίηση επηρέασαν
αναπόφευκτα και την Ε.Ε.
Οι χρηματοπισωτικές κρίσεις το 2008 και το 2011 ανέδειξαν πέρα από το
δημοσιονομικό, σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
Οι ανισότητες διευρύνθηκαν ακόμη και εντός των πλουσιότερων κρατών. Και οι
κανόνες αμφισβητήθηκαν, ο εθνολαϊκισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος και ακροδεξιά
κόμματα εδραιώθηκαν σε κεντρικούς ρόλους.
Οι νέες προκλήσεις από τις μεταναστευτικές ροές, την τρομοκρατία, την κλιματική
αλλαγή, τον απειλούμενο οικονομικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, το Brexit, εντείνουν την
αστάθεια.
Οι κοινωνίες και πολλά κράτη-μέλη (ιδίως από τις ανατολικές χώρες) αντέδρασαν
φοβικά με ισχυρή τάση προς την εθνική αναδίπλωση, την στιγμή που οι σύγχρονες
προκλήσεις απαιτούν αντιθέτως εμβάθυνση της συνεργασίας και προώθηση της
ενοποίησης.
Για μας τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες η πρόκληση, είναι μεγάλη.
Είναι ευθύνη μας στις να πρωτοστατήσουμε και πάλι σε μια μεγάλη προσπάθεια,
που αφορά την ψυχή και τον μέλλον της Ευρώπης.
Διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ο χώρος της ειρήνης, της Δημοκρατίας, της
ανοιχτής κοινωνίας, του ανθρωπισμού.
Προασπίζοντας την δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις, τις προοπτικές της
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
Να εγγυηθούμε την ευημερία των πολιτών.
Να διασφαλίσουμε την κοινωνική και οικολογική πρόοδο.
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Παρά τα προβλήματα, η Ευρώπη παραμένει η πιο αναπτυγμένη και ασφαλής
περιοχή του πλανήτη. Και η δυναμική για την παραπέρα ενοποίηση της παραμένει
ισχυρή!
Η συμμετοχή της χώρας μας στον εσωτερικό πυρήνα της Ένωσης, ως ισότιμο,
ισχυρό, κανονικό μέλος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή.
Η Ένωση συνιστά το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει την
ταυτότητά της ως δημοκρατική, ανοιχτή χώρα, να προωθήσει την ευημερία και την
δίκαιη κοινωνία, αλλά και να αντιμετωπίσει σύγχρονα προβλήματα, προκλήσεις και
απειλές.
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Όμως το Κίνημα Αλλαγής ως σοσιαλδημοκρατική δύναμη αγωνίζεται μέσα από το
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) για μια άλλη Ευρώπη. Ευρώπη κοινωνική,
δημοκρατική, αλληλέγγυα, κοντά στους πολίτες και στα καθημερινά τους
προβλήματα.
Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει ριζικά πολιτική κατεύθυνση.
Για να πείσει τους λαούς της και να απομακρύνει τους κινδύνους που διαγράφονται
και απειλούν την πορεία της.
Είναι ώρα να οικοδομήσουμε την Ευρώπη για τους πολλούς, με τους πολίτες που
αισθάνονται Ευρωπαίοι, με ισχυρή Ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Όχι με επιστροφή στο παρελθόν.
Η επιστροφή στο «εθνικό κράτος» δεν αποτελεί λύση.
Η κρίση πρέπει να αντιμετωπισθεί με φυγή προς τα εμπρός.
Με μια γνήσια προοδευτική ατζέντα.
Με ανοιχτό μέτωπο απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής δεξιάς.
Πολιτικές που τροφοδοτούν την αποστασιοποίηση, για τους Ευρωπαίους πολίτες,
εκτρέφουν τον λαϊκισμό, ενισχύουν τάσεις που απειλούν ευθέως το Ευρωπαϊκό
οικοδόμημα.
Της δεξιάς που με την επιβολή της διαρκούς λιτότητας για τους πολλούς και την
στήριξη μόνο των ισχυρών, διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, έδωσε άλλοθι στην
ακροδεξιά.
Που ανέχεται και υποθάλπει τους κάθε λογής Όρμπαν.
Που επιμένει στα αδιέξοδα συντηρητικά και νεοφιλελεύθερα μοντέλα του
παρελθόντος.
Που συνεχίζει να κρατά εκτός των τειχών, των κέντρων λήψης αποφάσεων τους
πολίτες.
Χωρίς επαρκή δημοκρατία, λογοδοσία και διαφάνεια.
Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές πρέπει να βγούμε μπροστά.

Για να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη, καλύτερη Ευρώπη. Μια Δημοκρατική
Ευρωπαϊκή πολιτική Ένωση. Να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την
υπερεθνική Ευρώπη ισότητας όλων των κρατών. Με ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς
διακυβέρνησης δημοκρατικά νομιμοποιημένης, αντί του διακυβερνητικού
συστήματος συνεργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεταβληθεί σε πραγματική κυβέρνηση της
Ε.Ε. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέμα όμως που απαιτεί την
εκλογή της με δημοκρατικές διαδικασίες από τους Ευρωπαίους πολίτες.

Με διασφάλιση της ισότητας όλων των κρατών μικρών και μεγάλων.

Με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, κυρίως σε κοινωνικές
αρμοδιότητες, με βάση την αρχή της Επικουρικότητας.

Με συνεκτική Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική, που εγγυάται τα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης και ενισχύει τον ρόλο της στο παγκόσμιο και περιφερειακό
σύστημα.
Θέματα που απαιτούν την αναθεώρηση των Συνθηκών (Συνθήκη Λισσαβόνας) και
την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ως κατ’ εξοχήν σοσιαλδημοκρατικό
σχέδιο.
Αυτή επιβάλλεται για μας και είναι η κατάληξη της Συνέλευσης για το μέλλον της
Ευρώπης.
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Οι Ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις έχουν το καθήκον να
προωθήσουν ένα νέο Πρόγραμμα, ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για τη νέα Ένωση.
Ώστε να διασφαλίσουν το προοδευτικό μέλλον και την προοπτική της.
Ένα πρόγραμμα με 8 βασικούς στόχους.

Πρώτον την δημοκρατική Ευρώπη των πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα και πάνω από όλα οφείλει να είναι «κοινωνία αξιών»,
προστασίας του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Και η ίδια η Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει την ενσάρκωση της δημοκρατίας.
Οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης.
Ώστε η Ένωση από «σχέδιο των ελίτ» να γίνει κοινωνικό κτήμα και συναίσθημα.

Με θεσμούς συμμετοχής και ενημέρωσης των πολιτών. Με δημόσια
λογοδοσία, και διαφάνεια στις αποφάσεις.

Με περισσότερες εξουσίες και δικαιώματα νομοθετικής πρωτοβουλίας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης και
μηχανισμούς προστασίας από τα fake news.

Με έλεγχο για το πολιτικό χρήμα και τις καταχρήσεις στους κοινοτικούς
πόρους.
………………………………… . …………………………………
Δεύτερον: Ευρώπη της Κοινωνικής Συνοχής και της Αλληλεγγύης.
Με μια ολοκληρωμένη πολιτική για την σύγκλιση που χρηματοδοτείται από ένα
ισχυρό Προϋπολογισμό της Ε.Ε. Δίνοντας τέλος στις πολιτικές λιτότητας, της
φτώχειας, της ανεργίας. 

Με ισχυρά δίκτυα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για την
αντιμετώπιση της φτώχειας.

Με καθολικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλισης.
Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται με
αξιοπρέπεια.

Αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Αυξημένο επίδομα ανεργίας και δημόσιοι μηχανισμοί ένταξης στην εργασία.

Ίση αμοιβή, για ίση εργασία στον ίδιο χώρο.
Κανένας εργαζόμενος χωρίς σύμβαση που τον καλύπτει.

Μετατρέποντας τον πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. σε νομικά
δεσμευτική Χάρτα.
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………………………………… . …………………………………
Τρίτον: Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

Είναι ώρα η Ευρωζώνη να μετατραπεί πραγματικά σε Οικονομική Ένωση,
Δημοκρατική, Ένωση για την Ανάπτυξη.
Με δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους, όχι με παράδοση στην ασυδοσία και στις
ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς.

Να προικοδοτηθεί με του αναγκαίους πόρους για να συσταθούν Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ταμείο, Ταμείο για την Ανεργία και να ολοκληρωθεί η Τραπεζική
Ένωση.

Με τόλμη να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς.
Κοινές πολιτικές για δίκαιη και πραγματική φορολογία. Τέλος στους
φορολογικούς παραδείσους. Φορολόγηση των διεθνών χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών.
Στηρίζουμε την Βιώσιμη Ανάπτυξη με νέο Οικονομικό Μοντέλο που αξιοποιεί την
ψηφιακή επανάσταση, την πράσινη μετάβαση, την τεχνητή νοημοσύνη.
Με διασφάλιση των εργαζόμενων μέσω της κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.
Είναι ώρα να διαμορφώσουμε δημοκρατικά νομιμοποιημένη οικονομική
διακυβέρνηση, να θεσμοθετήσουμε θέση Υπουργού Οικονομικών για την
Ευρωζώνη και να ενισχύσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον
δημοκρατικό έλεγχο της ΟΝΕ.
………………………………… . …………………………………
Τέταρτον: Βιώσιμη Ευρώπη που προστατεύει τον πλανήτη μας.

Καθαρός αέρας, καθαρό νερό, καθαρή ενέργεια, καθαρή ποιοτική τροφή για
όλους τους πολίτες.

Σύμφωνο Αειφόρου Ανάπτυξης για την Ε.Ε. με κοινωνικές και οικολογικούς
στόχους, ώστε η οικονομική δραστηριότητα να μη θίγει το περιβάλλον. Αλλά και
συγκεκριμένα μέτρα και πόρους για την στήριξη των περιοχών (και των κοινωνιών)
που θα υποστούν τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Κίνητρα για ανανέωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, με βάρος στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ρυπαίνοντες θα πληρώνουν.

Σχέδιο Οικονομικής Κατοικίας και καθαρών Δημόσιων Συγκοινωνιών για την
Ευρώπη.

Μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής, με στόχο τις βιώσιμες μεθόδους
παραγωγής, την καλύτερη διατροφή, την μείωση της σπατάλης τροφίμων, την
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
………………………………… . …………………………………
Πέμπτο: Ευρώπη Ισότητας και Δικαιωμάτων για όλους.
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Απορρίπτουμε κάθε μορφή διακρίσεων.

Προωθούμε δεσμευτική για την Ε.Ε. Στρατηγική για την Ισότητα των φύλων.
Καμία ανοχή στις μισθολογικές ανισότητες, στην σεξουαλική παρενόχληση, στην βία
κατά των γυναικών.
Πλήρης ισοτιμία των γυναικών στην πολιτική ζωή.

Εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ώστε να
ζουν ελεύθερα, ισότιμα και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Εξάλειψη κάθε διάκρισης λόγω φυλής ή θρησκείας.

Πλήρης σεβασμός στα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή και ασφάλεια των
πολιτών, προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
………………………………… . …………………………………
Έκτο: Ευρώπη με δίκαιη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης.

Στην βάση των αρχών της αλληλεγγύης και "δίκαιης κατανομής των βαρών".

Με ολοκληρωμένες δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των
μεταναστών και την αποτροπή της εγκληματικής τους εκμετάλλευσης.

Με ριζική αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνου και των υιοθέτηση ενός
κοινού συστήματος ασύλου.

Με ουσιαστική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, αλλά και
βοήθεια προς τις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτιών της
μετανάστευσης και του προσφυγικού (αναπτυξιακό σύμφωνο, διαχείριση
συγκρούσεων)
Η Ευρώπη δεν θα είναι φρούριο, αλλά ούτε "ξέφραγο αμπέλι".
Πρέπει να είναι χώρος ανθρωπιστικών αξιών, μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας και
ασφάλειας.
………………………………… . …………………………………
Έβδομο: Μια Προοδευτική Ευρώπη με πρόγραμμα για τους Νέους.

Οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουν την δύναμη και τις δεξιότητες,
ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

"Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά", ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε
υγεία, μέριμνα, εκπαίδευση, στέγαση, διατροφή.

¨Εγγύηση για τους Νέους", με στόχο την Πλήρη και ποιοτική απασχόληση,
παρέχοντας κίνητρα για εργασία, περισσότερη μόρφωση, πρακτική άσκηση.

Ενίσχυση του Erasmus, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ωφελεί τους νέους κάθε
κοινωνικής προέλευσης.

Με τις Ευρωπαϊκές Πολιτισμικές Επιταγές στήριξη της πρόσβασης των νέων
στον πολιτισμό.
………………………………… . …………………………………
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Όγδοο: Μια ισχυρή και Ενωμένη Ευρώπη που προωθεί ένα καλύτερο κόσμο.
Μέσα σε ένα ασταθή κόσμο η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί φάρο της δημοκρατίας,
της ειρήνης, της σταθερότητας.
Σημείο αναφοράς για την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου,
την αειφόρο ανάπτυξη.

Πολιτικές για την εγκαθίδρυση κοινής άμυνας (Ευρωπαϊκής Αμυντικής
Ένωσης), ώστε η Ευρώπη να λειτουργεί ως παράγων πρόληψης και επίλυσης
κρίσεων και προστασίας των μελών της από απειλές.

Ενδυνάμωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής, ενισχύοντας τον ρόλο της Ε.Ε.
στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, ειρήνη, συνεργασία.

Διασφάλιση ότι η Ε.Ε. θα περιλάβει ρήτρες στις εμπορικές της συμφωνίες,
που κατοχυρώνουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τα ανθρωπιστικά και
εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στις τρίτες χώρες.

Στήριξη της διαδικασίας διεύρυνσης της Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων καθώς και με την Τουρκία, στην βάση όμως εκπλήρωσης ΟΛΩΝ των
προβλεπόμενων ενταξιακών κριτηρίων και προϋποθέσεων.

