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Εισαγωγή

(1-1) Στην αυγή του 21ου αιώνα οι λαοί της Ευρώπης έχουν την ευκαιρία 
να διαλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος θέτει τις 21 
δεσμεύσεις μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Αυτές οι 
δεσμεύσεις εκφράζουν τις αξίες που μοιραζόμαστε ως σοσιαλιστές και 
σοσιαλδημοκράτες.

(Ι-2) Η σοσιαλδημοκρατία έχει ένα φιλόδοξο όραμα της κοινωνίας. 
Θέλουμε να χτίσουμε για κάθε ένα λαό μας μια κοινωνία που να 
βασίζεται στις κοινές μας αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και των κοινών πολιτικών 
δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι κάθε άτομο έχει περισσότερες ευκαιρίες 
και περισσότερη ασφάλεια εάν επενδύσουμε όλοι σε σύγχρονες 
υπηρεσίες με υψηλά στάνταρντς στην παιδεία, την υγεία, τις μεταφορές 
και την πρόνοια. Θεωρούμε το περιβάλλον ότι είναι για μας ένα 
περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι κοινό για όλους μας και για τις 
μελλοντικές γενιές και ότι βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής ^ας όταν 
προστατεύουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος μας.

(Ι-3) Για τους σοσιαλιστές και τους σοσιαλδημοκράτες μια σύγχρονη 
οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους. Γνωρίζουμε ότι μόνο μια οικονομία που είναι 
ανταγωνιστική στον κόσμο μπορεί να δημιουργήσει ευημερία και υψηλά 
επίπεδα απασχόλησης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι οικονομίες είναι 
ισχυρότερες όταν οι κοινωνίες είναι δίκαιες. ΓΓ αυτό το λόγο λέμε “ναι” 
στην οικονομία της αγοράς, αλλά λέμε “όχι” σε μια κοινωνία της αγοράς.

(Ι-4) Πιστεύουμε ότι δουλεύοντας όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια 
.Καλύτερη Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σέβεται τη 
διαφορετικότητα στη κουλτούρα και τη ταυτότητα κάθε μιας από τις 
χώρες μας και που επίσης προωθεί μια ευρύτερη ένωση μεταξύ των 
λαών μας. Το όραμά μας για την Ευρώπη είναι να γίνει μια ενιαία 
περιοχή ελευθερίας, σταθερότητας και ευημερίας. Όλοι μαζί μπορούμε 
να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παίξει έναν πλήρη 
ρόλο στη διεθνή σκηνή.

(Ι-5) Η Ε.Ε πρέπει να ανήκει στους πολίτες και όχι να είναι ένα project 
μόνο για τους πολιτικούς. Οι αποφάσεις μέσα στην Ε.Ε πρέπει να είναι 
διαφανείς και κοντά στους πολίτες όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι 
προτεραιότητες της Ε.Ε πρέπει να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών στα θέματα της απασχόλησης, της 
εγκληματικότητας και του περιβάλλοντος.



(1-6) Κατά τη διάρκεια της θητείας του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η Ε.Ε. θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Το ενιαίο νόμισμα θα γίνει 
πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους με την εισαγωγή του Ευρώ. Με το 
τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου τα σύνορα της Ε.Ε θα έχουν 
επεκταθεί καθώς η διεύρυνση θα καταργήσει τις τελευταίες 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η Ευρώπη θα 
πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις συνεχείς προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης.

(1-7) Το νέο Ευρωκοινοβούλιο θα έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων όπως και να δώσει σχήμα στη 
μορφή της Ε.Ε τον επόμενο αιώνα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσει 
την επιρροή του για να αναπτύξει μια Ευρώπη των λαών. Το 
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα πρέπει να παραμείνει η μεγαλύτερη 
πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(1-8) Τα κόμματα της αριστερός και της κεντροαριστεράς βρίσκονται στην 
εξουσία στα περισσότερα κράτη-μέλη. Οι πολίτες της Ευρώπης 
χρειάζονται μια στρατηγική με συνοχή που να βασίζεται στη συνεργασία 
μεταξύ του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών, 
την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη.

(1-9) Οι 21 δεσμεύσεις του παρόντος μανιφέστου θέτουν τη βάση για μια 
τέτοια στρατηγική. Ζητούμε τη στήριξη των πολιτών της Ευρώπης για 
ένα πρόγραμμα που θα τους προσφέρει ένα σίγουρο μέλλον στη . 
σύγχρονη Ευρώπη.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος 
ελεύθερου εμπορίου. Πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες της 
ένα δίκαιο μερίδιο από τους καρπούς της κοινής ευημερίας.

1. Να βάλουμε πάνω απ’ όλα την απασχόληση

Η απασχόληση πρέπει να βρίσκεται στην Κορυφή της Ευρωπαϊκής 
ατζέντας. Οι σοσιαλδημοκράτες θα συνεχίσουν να δείχνουν το δρόμο για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας με νέες ιδέες, να βοηθούν αυτούς που 
δεν έχουν δουλειά στην εξεύρεση εργασίας και να παρέχουν κατάρτιση 
σε αυτούς που δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Η Ευρώπη δεν 
μπορεί να δεχθεί την οικονομική σπατάλη, ούτε τις κοινωνικές διακρίσεις 
που δημιουργούνται από τη δομική ανεργία. Υπάρχουν πολλοί θετικοί
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τρόποι να προωθηθεί η απασχόληση, όπως η κατάρτιση, η 
μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, η μεταρρύθμιση των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση νέων επιχειρήσεων και 
η στήριξη του τομέα που βρίσκεται έξω από την αγορά. Αυτή η 
προσπάθεια μπορεί να συμπεριλάβει τη μετά από συμφωνία που θα 
προκύψει μέσα από τις διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων 
μείωση του χρόνου εργασίας. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τις 
ευκαιρίες για απασχόληση όλων αυτών που δεν έχουν δουλειά και 
ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.

2. Να εργαστούμε για την Ανάπτυξη

Ενιαία αγορά σημαίνει ότι οι χώρες της Ευρώπης είναι περισσότερο από 
ποτέ αλληλοεξαρτώμενες και πρέπει να εργαστούν μαζί, ώστε να 
προωθήσουν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Κάθε κράτος- μέλος 
έχει μια καλύτερη ευκαιρία να επιτύχει αυτή την ανάπτυξη εάν και οι 
οικονομίες των γειτονικών χωρών συμβαδίζουν. Πρέπει να 
προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη η οποία θα 
περιλαμβάνει τη σταθερή ανάπτυξη στη ζήτηση και τις επενδύσεις 
καθώς και την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων στις μεταφορές και 
επικοινωνίες. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε ένα καλύτερο οικονομικό 
συντονισμό που θα στοχεύει στην ασφάλιση ενός διατηρήσιμου ρυθμού 
ανάπτυξης και υψηλών επιπέδων απασχόλησης.

3. Να προωθήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη

Οι δεξιότητες και η ικανότητα για καινοτομίες του ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελούν την πιο σημαντική για μας πηγή οικονομικών πόρων. Η 
προώθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης και η διατήρηση της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας θα είναι δυνατή μόνο εάν τα κοινωνικά 
δικαιώματα προστατεύονται αποτελεσματικά και εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή στην εργασία. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι θα 
συμπεριληφθεί το Άρθρο για τα Κοινωνικά Θέματα στη Συνθήκη. 
Δεσμευόμαστε να εκσυγχρονίσουμε και να ενδυναμώσουμε το 
Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

4. Να κάνουμε το Ευρώ να εππύχει

Το ευρώ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης 
χαμηλού πληθωρισμού και υψηλών επιπέδων απασχόλησης. Είναι 
συμφέρον όλων των κρατών-μελών, είτε είναι μέλη του ενιαίου 
νομίσματος είτε όχι, να εξασφαλίσουν την επιτυχία του Ευρώ. Ένα
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σταθερό ευρώ θα προστατέψει την Ευρώπη από τις 
αποσταθεροποιητικές πιέσεις και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που 
δέχονται τα εθνικά νομίσματα, θα επιτρέψει χαμηλότερα επιτόκια και θα 
συμβάλει σε ένα καινούριο και πιο σταθερό χρηματοοικονομικό διεθνές 
σύστημα. Επίσης, θα μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων και θα 
αυξήσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή αυξάνοντας τη 
σταθερότητα των τιμών. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ανεξάρτητη 
αλλά παράλληλα υπεύθυνη και υπόλογη, πρέπει να λειτουργεί σε 
διάλογο με τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους οργανισμούς 
διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ένωσης. Δεσμευόμαστε να 
εγγυηθούμε ότι το ενιαίο νόμισμα θα εισαχθεί ομαλά στις χώρες μας και 
θα προωθήσει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα.

5. Να ολοκληρώσουμε την Ενιαία Αγορά

Μια επιτυχημένη ενιαία αγορά που λειτουργεί πλήρως και είναι ανοικτή 
στον κόσμο αποτελεί μέρος της θεμελίωσης της μελλοντικής ευημερίας 
της Ένωσης και ο δρόμος για την εξασφάλιση ενός διατηρήσιμου 
ρυθμού ανάπτυξης και απασχόλησης. Ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να 
γίνουν ώστε να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι 
περιφέρειες για να κερδίσουν από τα πλεονεκτήματα της ευρύτερης 
αγοράς.

Η φορολογία δεν πρέπει να παραποιήσει και να διαστρεβλώσει τις 
οικονομικές αποφάσεις που αφορούν το εργατικό δυναμικό, τα κεφάλαια 
και τις υπηρεσίες και θα πρέπει να ενισχύει τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε να 
ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας ίση και ελεύθερη 
πρόσβαση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε όλες τις αγορές της 
Ευρώπης και ενισχύοντας την προστασία του καταναλωτή.

Η εισαγωγή του ευρώ θα απαιτήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του 
“Code of Conduct” και καλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί ένας 
επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός με τη μορφή άδικων φορολογικών 
ελαφρύνσεων. Μια επιτυχημένη ενιαία αγορά θα λειτουργήσει επίσης 
υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών καταργώντας τον 
προστατευτισμό και διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών.

6. Να προωθήσουμε τις Δεξιότητες και την Τεχνολογία

Η μεγαλύτερη επένδυσή μας πρέπει να γίνει στο σπουδαιότερο 
περιουσιακό στοιχείο, το καλύτερο ατού που έχουμε, δηλαδή στους 
λαούς μας και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα ανταγωνισθεί με 
επιτυχία επενδύοντας στην εκπαίδευση, στις σύγχρονες δεξιότητες και
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την τεχνολογία και όχι με χαμηλότερους μισθούς και κατώτερες 
συνθήκες εργασίας. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την Ευρώπη της 
γνώσης, που βασίζεται στην δια-βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού στις πιο σύγχρονες δεξιότητες αλλά και στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας που ανοίγουν την πρόσβαση στις 
τεχνολογίες του μέλλοντος.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους λαούς της να 
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον και να δώσει προτεραιότητα στα 
ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο.

7. Να προωθήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών

Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα δικαιώματα των πολιτών της, 
συμπληρώνοντας τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες στο εθνικό 
επίπεδο κάθε χώρας - μέλους. Μια ισχυρότερη κοινωνία των^ττολιτών 
πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο για μια περισσότερο δημοκρατική 
Ευρώπη. Για να αναπτύξουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ταυτότητα 
προτείνουμε ότι τα θεμελιώδη πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί από τους πολίτες σε όλη την Ε.Ε., 
συμπεριλαμβανόμενης και της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, θα 
πρέπει να περιληφθούν σε ένα Ευρωπαϊκό Χάρτη δικαιωμάτων. Για την 
προώθηση αυτού του στόχου η Ε.Ε. θα πρέπει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία μιας ευρείας συζήτησης μεταξύ ομάδων πολιτών 
κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανισμών. Δεσμευόμαστε 
να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να χτίσουμε μια 
Ευρώπη που θα είναι μια ενιαία περιοχή ελευθερίας, δικαιοσύνης και 
Γσων δικαιωμάτων.

8. Να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 
θεμελιώδης σε μια δημοκρατία και πρ'έπει να εφαρμοσθεί σε όλους τους 
τομείς της Κοινωνίας. Το να αποκλείσεις κάποιον από τη δίκαιη 
πρόσβαση στην απασχόληση ή την άσκηση των δημοκρατικών του 
δικαιωμάτων σημαίνει ότι υποβαθμίζεις την ίδια την κοινωνία. Η ευθύνη 
για την οικογένεια, την κοινωνία και τη δουλειά πρέπει να μοιράζεται. Η 
συμμετοχή στις πολιτικές δομές πρέπει να είναι εξίσου ανοιχτή στα δύο 
φύλα. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε ισότητα ευκαιριών για άνδρες 
και γυναίκες σε όλη την Ευρώπη.
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Οι διακρίσεις κάθε μορφής δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία που 
θέλουμε να χτίσουμε στην Ευρώπη. Μια υγιής κοινωνία και δημοκρατία 
πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό προς την ισότητα των 
δικαιωμάτων όλων των μελών της. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ηγηθούν 
της προσπάθειας αντιμετώπισης του ρατσισμού μέσα από μια 
στενότερη μεταξύ τους συνεργασία. Προωθώντας μια κοινωνία που 
βασίζεται στην ανεκτικότητα τα κράτη - μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και αυτούς που αναζητούν 
πολιτικό άσυλο. Στηρίζουμε τον Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών 
Κομμάτων υπέρ μιας Μη - Ρατσιστικής Κοινωνίας. Δεσμευόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε την προκατάληψη, να νικήσουμε τον ρατσισμό και την 
ξενοφοβία και να εργασθούμε για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και 
ενσωμάτωση (όλων των πολιτών) μέσα από δράσεις στο Ευρωπαϊκό 
και στο εθνικό επίπεδο.

9. Να καταπολεμήσουμε τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία.

10. Να εξασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον

Η δημιουργία ενός ακμαίου περιβάλλοντος πρέπει να ^αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ε.Ε. Η ρύπανση και η όξινη βροχή δεν 
υπακούουν ούτε περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Θα δημιουργήσουμε 
ένα υγιές περιβάλλον εάν δουλέψουμε όλοι μαζί για να ανεβάσουμε τα 
κοινά στάνταρντς, το συνολικό επίπεδο για το περιβάλλον. Η Ευρώπη 
πρέπει επίσης να ηγηθεί της προσπάθειας για την προστασία του 
παγκόσμιου περιβάλλοντος σε όλο τον πλανήτη. Θα πρέπει να κάνουμε 
την αειφόρο ανάπτυξη μια βασική αρχή για αμφότερες τις εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της Ε.Ε. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις 
υποσχέσεις μας για τον περιορισμό των αιτιών που δημιουργούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και να πιέσουμε για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών ώστε να σταματήσει η εξάντληση των φυσικών πόρων, 
.όπως επίσης να διατηρήσουμε την ποικιλία των ειδών και να 
ακολουθήσουμε την αρχή όποιος ρυπαίνει το περιβάλλον πρέπει να 
πληρώνει.

11. Να αναπτύξουμε την ισχύ μέσα από την πολιτιστική 
ποικιλομορφία.

Πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ένα 
σημαντικό κεφάλαιο και πλεονέκτημα. Οι λαοί της Ευρώπης μοιράζονται 
ένα κοινό όραμα και στόχο και έχουν κοινά συμφέροντα τα οποία θα 
υπηρετήσουν καλύτερα εάν δουλέψουν όλοι μαζί και ενισχύσουν την 
πολιτιστική τους ταυτότητα. Εκτιμούμε πολύ τις διαφορετικές 
πολιτιστικές μας κληρονομιές και θα προωθήσουμε τους
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αναπτυσσόμενους τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή των 
πολιτιστικών αγαθών. Ο πολιτισμός έχει ένα ουσιαστικό ρόλο να παίξει 
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην πίστη προς την ιδιαίτερη 
ταυτότητα του καθενός και στο σεβασμό απέναντι στα έθιμα των άλλων. 
Η αλληλεγγύη και συνεργασία ανάμεσα στους λαούς μας είναι 
ισχυρότερη όταν οι λαοί είναι σίγουροι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση για 
την πολιτιστική και ιστορική τους ταυτότητα. Δεσμευόμαστε να 
διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τη διαφορετικότητα και 
πολιτιστική ιδιαιτερότητα των λαών της Ευρώπης, να προωθήσουμε την 
αλληλοκατανόηση ανάμεσά τους και να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη 
έκφρασή τους.

12. Να ενισχύσουμε την Ασφάλεια των Πολιτών και να 
καταπολεμήσουμε το έγκλημα

Η εμπειρία και ο φόβος του εγκλήματος έχουν μειώσει το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών. Τα διασυνοριακά εγκλήματα όπως το ξέπλυμα 
χρήματος και η διακίνηση ναρκωτικών και λαθρομεταναστών 
παρουσιάζουν μια αυξανόμενη πρόκληση για την αντιμετώπισή τους. Οι 
χώρες της Ε.Ε. έχουν την ευθύνη να συνεργασθούν στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος και να εξασφαλίσουν την επιτυχία της 
νέας αστυνομικής υπηρεσίας πληροφοριών, της Europol. Η συνεργασία 
πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει μελλοντικά κράτη-μέλη και άλλα 
γειτονικά κράτη. Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα 
και την υπευθυνότητα της Europol απέναντι στους δημοκρατικούς 
θεσμούς της κοινωνίας (democratic accountability) και να ενισχύσουμε 
τη συνεργασία στην επιβολή του Νόμου σε όλη την Ευρώπη.

# 13. Να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στο Λαό

“Θέλουμε μια αποκεντρωμένη Ευρώπη που ενθαρρύνει τις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και τη δημοκρατία στο τοπικό επίπεδο. 
Πρέπει να διατηρήσουμε την ταυτότητα και ανεξαρτησία των Κρατών- 
Μελών στα ζητήματα εκείνα που μπορούν να αντιμετωπισθούν και να 
λυθούν καλύτερα στο εθνικό, το περιφερειακό ή στο τοπικό επίπεδο. 
Πρέπει επίσης να χτίσουμε μια Ένωση που θα μπορεί να αντιμετωπίζει 
πιο αποτελεσματικά εκείνα τα ζητήματα που μας συνδέουν και απαιτούν 
μια Ευρωπαϊκή απάντηση. Η πληροφόρηση και η λήψη αποφάσεων 
πρέπει να είναι επίσης διαδικασίες που θα έχει πρόσβαση ο πολίτης. 
Δεσμευόμαστε να φέρουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην 
Ευρώπη όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Και να σεβασθούμε 
την αρχή της επικουρικότητας εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση εκεί 
όπου είναι αναγκαίο και την αποκέντρωση εκεί όπου είναι δυνατό.
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ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει τα κοινά της 
συμφέροντα και να προωθήσει τις αξίες της όπως η δημοκρατία, η 
αλληλεγγύη και η ελευθερία στην παγκόσμια σκηνή.

14. Να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης

Η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τον κόσμο των επιχειρήσεων 
αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην εργασία και στην κοινωνία συνολικά. Σε μια ευρύτερη 
και με μεγαλύτερη συνοχή ένωση, οι χώρες της Ευρώπης θα είναι 
ισχυρότερες και με περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτές 
τις προκλήσεις. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις αλλαγές που συντελούνται 
και τον δυναμισμό της νέας παγκόσμιας οικονομίας, καθώς ενισχύουμε 
τα κοινωνικά μοντέλα που χαρακτηρίζουν τις χώρες της Ευρώπης. 
Δεσμευόμαστε να δουλέψουμε μαζί για να βρούμε κοινές λύσεις στα 
παγκόσμια προβλήματα και να τις προωθήσουμε μέσα από τους 
διεθνείς οργανισμούς.

15. Να ενώσουμε την Ευρώπη

Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που θα 
είναι ενωμένη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαχωρισθεί η Ευρωπαϊκή 
μας ήπειρος σε περιοχές φτώχειας και ευημερίας. Μια καλά 
προετοιμασμένη διαδικασία διεύρυνσης εναρμονίζεται με τα συμφέροντα 
όλων των μελών της Ε.Ε. γιατί θα εμπλουτίσει τη δημοκρατία και τη 
σταθερότητα και θα ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στον κόσμο, όπως 
επίσης θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες μιας 
διευρυμένης ενιαίας αγοράς. Όλες οι αιτήσεις για ένταξη στην Ε.Ε. 
πρέπει να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια. Δεσμευόμαστε να ηγηθούμε της 
διαδικασίας διεύρυνσης ώστε να καταστήσουμε δυνατές τις σοβαρές και 
σε βάθος διαπραγματεύσεις και την ένταξη νέων μελών όσο το δυνατόν 
συντομότερο.

16. Να δράσουμε μαζί στον κόσμο.'

Κάθε κράτος-μέλος θα μπορέσει να διασφαλίσει καλύτερα τα 
συμφέροντά του στον κόσμο εάν η Ευρώπη δράσει σαν μια ενιαία 
δύναμη. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συμφωνία στις 
διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο και στις άλλες διεθνείς 
συνομιλίες και να ενισχύσουμε την ασφάλεια της ηπείρου μας εάν 
μιλήσουμε με μια φωνή και δράσουμε όλοι μαζί. Μπορούμε να έχουμε
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μεγαλύτερη επίδραση στα διεθνή γεγονότα και να προωθήσουμε 
καλύτερα τα διεθνή στάνταρντς στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα εάν επιδιώξουμε μια αποτελεσματική κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Επίσης μπορούμε να συμβάλλουμε πιο 
αποτελεσματικά στη διαχείριση διεθνών κρίσεων εάν συνεργασθούμε 
πιο στενά στον τομέα της άμυνας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Η 
Ε.Ε. έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να οικοδομήσει στενές σχέσεις 
συνεργασίας με τους κοντινούς γείτονες, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και 
οι χώρες της Μεσογείου. Δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε μια πιο 
στενή και ισχυρή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και να 
αναπτύξουμε την Ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα.

17. Να προωθήσουμε την αλληλεγγύη με τις άλλες χώρες.

f l  Η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη και ιστορική ευθύνη να συνεργασθεί με τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι συγκρούσεις και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος έχουν συχνά την αιτία τους στις επιπτώσεις της 
φτώχειας. Η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει την παροχή βοήθειας για την 
οικονομική ανάπτυξη στις πιο φτωχές χώρες και τους πιο φτωχούς 
λαούς. Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στις 
αγορές της για τις εμπορικές ανταλλαγές που προέρχονται "από τις 
φτωχότερες χώρες. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να προωθήσει τη 
δημοκρατία και την καλή διακυβέρνηση που είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των χωρών αυτών. 
Δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε πολιτικές σε θέματα οικονομικής 
βοήθειας και εμπορίου οι οποίες θα μειώσουν τη φτώχεια σε διεθνές 
επίπεδο και θα συμβάλλουν στον στόχο του ΟΗΕ έτσι ώστε μέχρι το 
έτος 2015 να έχει μειωθεί στο μισό ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν 
στα όρια της εξαθλίωσης.

•
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοσθεί για να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις. Θα πρέπει να υιοθετήσει εκείνες τις πολιτικές και τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας 
διευρυμένης Ευρώπης που θα είναι περισσότερο δημοκρατική και 

* αποτελεσματική.

18. Να μεταρρυθμίσουμε τις πολιτικές της Ευρώπης

Αναζητούμε μια σύγχρονη Ευρώπη που υπηρετεί αποτελεσματικά τους 
πολίτες της. Εάν θέλουμε όμως αυτή τη σύγχρονη Ευρώπη θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να εκσυγχρονίζουμε τις πολιτικές της ώστε να
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της. Η Ευρώπη χρειάζεται 
να τροποποιήσει την Κοινή Αγροτική της Πολιτικής για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, στην επιθυμία των 
καταναλωτών για προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση μιας ισορροπημένης 
αγροτικής οικονομίας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αναμορφώσει τα 
διαρθρωτικά της ταμεία ώστε να στοχεύσουν αποτελεσματικά στη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, να προωθήσουν την 
αλληλεγγύη και να θέσουν το ζήτημα της ανισότητας στη νέα διευρυμένη 
Ευρώπη. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την αναμόρφωση των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τις φέρουμε πιο κοντά 
στις ανάγκες του νέου αιώνα που ανατέλλει.

19. Να αναμορφώσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει σταθερούς και επαρκείς οικονομικούς πόρους 
που θα της δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
εμείς οι ίδιοι προβάλλουμε αλλά και να λάβει υπόψη της τις νέες 
προτεραιότητες, όπως η διεύρυνση και η ανάγκη να προωθήσουμε την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Ε.Ε. πρέπει να βρει νέους 
δημιουργικούς τρόπους να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε τομείς όπως 
η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η αξιοποίηση 
των δανειοδοτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Η σπατάλη, η αναποτελεσματικότητα και η διαφθορά πρέπει να 
εξαλειφθούν. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε νέες πηγές επενδύσεων, 
να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία και να βελτιώσουμε την 
αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης της Ευρώπης έτσι 
ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες προτεραιότητες.

20. Να αναμορφώσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Ή Ε.Ε. χρειάζεται δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς θεσμούς για να 
υλοποιήσει αποτελεσματικά τις πολιτικές της που θα καλύψουν τις 
ανάγκες μιας διευρυμένης ένωσης τον επόμενο αιώνα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να είναι καλύτερα οργανωμένη πιο συνεδαλφική και 
υπόλογη στο δημοκρατικό έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
καταθέσει μια στρατηγική agenda y \ a  την Ευρώπη. Το Συμβούλιο 
Υπουργών πρέπει να είναι καλύτερα συντονισμένο και οι διαδικασίες του 
θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές και διάφανες, 
συμπεριλαμβανομένης και της αυξημένης χρήσης της ψήφου της 
τχλειοψηφίας εκεί που κρίνεται κατάλληλο. Η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων πρέπει να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και διαφανής. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει πλήρη χρήση των 
διευρυμένων εξουσιών ελέγχου και να οικοδομήσει μια στενότερη



συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Δεσμευόμαστε να 
αναμορφώσουμε τους θεσμούς της Ευρώπης πριν τη διεύρυνση έτσι 
ώστε να γίνουν πιο ανοικτοί, πιο αποτελεσματικοί και δημοκρατικοί.

21. Νεολαία

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όπως επίσης τα όνειρα και 
οι φιλοδοξίες τους, αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος από τις προκλήσεις 
και τις προοπτικές των σημερινών κοινωνιών και της γενιάς του 
μέλλοντος στην Ευρώπη. Οι νέοι σε όλες τις χώρες αποτελούν ένα 
σημαντικό ανθρώπινο πόρο για την ανάπτυξη γενικά και ένα 
παράγοντα-κλειδί για την κοινωνική μεταβολή, την οικονομική ανάπτυξη 
και την καινοτομία της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια 
ιδιαίτερη ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στο σχεδίασμά και την υλοποίηση 
προγραμμάτων και ειδικών πολιτικών για τη νεολαία, σαν μια 
προστιθέμενη αξία στις εθνικές πολιτικές, που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στους νέους να ενσωματωθούν πλήρως στις κοινωνίες μας. 
Αυτή η ενσωμάτωση όμως δεν θα είναι παθητική αλλά θα πρέπει να 
συμπληρωθεί επαυξάνοντας παράλληλα την πολιτική συμμετοχή στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι νέοι χρειάζονται περισσότερες 
ευκαιρίες για να γίνουν ενεργά μέλη του παρόντος και ηγέτες του 
μέλλοντος. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ώστε να 
δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους νέους της 
Ευρώπης.
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