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De Europese Unie moet haar onderdanen beter dienen. De Europese verkiezingen van mei 
2019 bieden ons de kans om de EU te veranderen en te bouwen aan een rechtvaardiger 
Europa. Onze samenlevingen dragen nog steeds de sociale kosten van de economische crisis 
van 2008 en we staan voor dringende uitdagingen. Europa moet ongelijkheid overwinnen, 
vechten voor fiscale rechtvaardigheid, de dreiging van de klimaatverandering aanpakken, de 
digitale revolutie omarmen, zorgen voor een eerlijke landbouwhervorming,  migratie in goede 
banen leidenen de veiligheid garanderen voor alle Europeanen. Europa heeft behoefteaan 
nieuw leiderschap en een ander beleid. Daarbij moeten de neoliberale en conservatieve 
modellen uit het verleden achterwege gelaten worden en moet de focus liggen op 
kwaliteitsvolle banen voor de bevolking, een gezond milieu, sociale zekerheid en een 
economisch model dat ongelijkheid en de levensduurte aanpakt. De status-quo handhaven is 
geen optie. Er is een radicale verandering nodig om een project voor de toekomst in de 
steigers te zetten waar alle Europeanen in kunnen geloven. Nostalgische nationalisten 
verkopen alleen maar gevaarlijke illusies waardoor vooruitgang en Europese waarden in het 
gedrang komen. Wij, de Socialisten en Democraten, moeten het welzijn van de burgers 
vrijwaren en zorgen voor sociale en ecologische vooruitgang, zonder dat er personen 
en gebieden achterblijven bij de overgang naar een groene en digitale samenleving. 
Europa moet overstappen naar een circulair productie- en consumptiemodel dat de limieten 
van onze planeet respecteert. We willen de eenheid van Europa versterken zonder afbreuk te 
doen aan haar diversiteit. Als Socialisten en Democraten stellen wij een nieuw sociaal 
contract voor Europa voor. 

EEN EUROPA VAN GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID. De ongelijkheid moet 
drastisch teruggeschroefd worden en de concentratie van de rijkdom en eigendommen in de 
handen van een paar bevoorrechte personen moet ophouden. Een welvarend Europa met 
sterke welvaartsstaten, sociale vangnetten en goede openbare diensten is van cruciaal belang 
om armoede te voorkomen en behoeftigen zoals jongeren, ouderen, kwetsbare werknemers 
en werklozen te beschermen. We hebben de plicht om mensen te beschermen als ze ziek 
worden, hun baan verliezen, een handicap hebben of een moeilijke periode doormaken. Het 
recht op kwalitatief goede gezondheidszorg, onderwijs en fatsoenlijke pensioenen is 
universeel en moet verdedigd worden. Mensen van alle leeftijden hebben het recht om 
waardig te werken en te leven. Werkloosheid en sociale uitsluiting moeten collectief worden 
aangepakt en niet worden afgedaan als individuele tekortkomingen. Het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk op dezelfde plaats moet worden gerespecteerd. Alle werknemers moeten 
dezelfde rechten hebben: geen baan zonder contract, geen baan zonder een eerlijk loon en 
een verbod op nul-urencontracten en schijnzelfstandigheid. We zullen strijden voor 
fatsoenlijke minimumlonen in heel Europa. Armoede onder werkenden valt vanuit moreel en 
economisch oogpunt niet te rechtvaardigen. Wij willen een Europese aanvullende 
werkloosheidsverzekering om de lidstaten te ondersteunen wanneer de werkloosheid sterk 
toeneemt. Een doeltreffende sociale dialoog en vakbondslidmaatschap zijn de beste manier 
om de bescherming van werkende mensen en hogere lonen te garanderen. We willen een 
sterke Europese Arbeidsautoriteit die bevoegd is om sociale dumping te bestrijden en een 
eerlijke arbeidsmobiliteit over de hele EU te waarborgen. Een sociaal actieplan is noodzakelijk 
om de Europese pijler van sociale rechten om te zetten in bindende regels die de 



 

bijstandsstelsels versterken, de arbeidsmarktmodellen respecteren en de levensstandaard 
verbeteren. 

EEN EUROPA VAN SOLIDARITEIT VOOR IEDEREEN, NIET VOOR EEN PAAR 
ENKELINGEN. We zullen niet buigen voor ongebreidelde marktkrachten en zullen eindelijk 
een einde maken aan het bezuinigingsbeleid. Europa moet economische kansen creëren voor 
iedereen en ervoor zorgen dat de welvaart duurzaam is en eerlijk verdeeld wordt over alle 
Europeanen. We hebben een investeringsplan op lange termijn nodig om onze industrieën en 
werknemers voor te bereiden zodat ze voordeel kunnen halen uit de energietransitie, de 
digitale revolutie en de opkomst van kunstmatige intelligentie. De Europese industriële 
strategie moet investeringen sturen in de richting van onderzoek en innovatie, opleiding en 
levenslang leren ondersteunen en ervoor zorgen dat er jobs gecreëerd en beschermd worden 
in de EU. De eurozone heeft ook behoefte aan een grondige hervorming en moet een eigen 
begroting krijgen. De Europese belastingregels moeten worden herzien zodat ze duurzame 
groei en werkgelegenheid bevorderen. Sociale rechten voor burgers moeten voorrang krijgen 
op economische vrijheden voor grote bedrijven. Wij willen fiscale rechtvaardigheid en zullen 
de leiding blijven nemen in de strijd tegen belastingontduiking, belastingontwijking en 
agressieve belastingplanning. We zullen een gemeenschappelijke Europese aanpak 
bevorderen om een behoorlijk niveau van effectieve belastingheffing te verzekeren en een 
einde te maken aan de neerwaartse concurrentie op het gebied van vennootschapsbelasting. 
Elke burger en elk bedrijf moeten een eerlijke bijdrage leveren aan de maatschappij door hun 
belastingverplichtingen na te komen. Winsten moeten worden belast waar ze worden 
gegenereerd. We zullen de regels van de financiële sector en de banken versterken, want 
burgers zouden de kosten van de fouten van banken niet moeten dragen of hun deposito's in 
gevaar zien komen. Europa heeft een sterkere begroting nodig om de samenhang en 
solidariteit tussen burgers, regio's en landen te waarborgen, wat de levensstandaard in heel 
Europa verbetert en ongelijkheden terugdringt.  

EEN DUURZAAM EUROPA DAT ONZE PLANEET BESCHERMT. Europa moet een 
voortrekkersrol spelen in de strijd voor het milieu en de aanpak van de klimaatverandering, 
zeker omdat een aantal van onze internationale partners achterblijven. Europa moet de 
biodiversiteit op ons continent en in de wereld beschermen en de vervuiling een halt 
toeroepen. Onze visie combineert de bescherming van onze planeet met de belangen van al 
onze burgers. Schone lucht, zuiver water, schone energie en gezonde voeding moeten voor 
iedereen toegankelijk zijn. De EU moet een pact voor duurzame ontwikkeling met sociale en 
ecologische doelstellingen aannemen om ervoor te zorgen dat de economische belangen het 
milieu niet overtroeven. Een fonds voor rechtvaardige transitie zal de VN-agenda en -
doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling voor 2030 op een sociaal verantwoorde 
manier helpen implementeren. We zullen de klimaatambitie van de EU verhogen in 
overeenstemming met het Akkoord van Parijs en het nieuwste wetenschappelijke onderzoek 
over klimaatverandering. De bescherming van het milieu vereist een vernieuwing van de 
Europese industrie zodat wij een leider op het vlak van hernieuwbare energie en uiterlijk in 
2050 klimaatneutraal kunnen worden. De CO2-uitstoot moet in de hele EU op een sociaal 
rechtvaardige manier worden belast door vervuilers te laten betalen en investeringen in 
betaalbare schone energie te ondersteunen. Door de mobiliteit en luchtkwaliteit te verbeteren 
en in betaalbare en energiezuinige woningen te voorzien kunnen we de levenskwaliteit van 
de burgers verbeteren. Om dit te bereiken zullen we een plan voor betaalbare huisvesting en 
schoon openbaar vervoer in Europa promoten. We zullen energie- en waterarmoede 
bestrijden, zorgen voor toegankelijk, gezond en goed voedsel en veilige producten en een 
einde maken aan de schadelijke blootstelling aan giftige chemicaliën. Een hervorming van het 



 

landbouwbeleid van de EU zou ervoor moeten zorgen dat de nieuwe maatschappelijke eisen 
ingevuld kunnen worden, zoals duurzame productiemethoden, betere voeding, minder 
voedselverspilling, beter dierenwelzijn, klimaatbescherming en het behoud van de 
biodiversiteit. 

EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH EUROPA. Democratie is een van de fundamentele waarden 
waarop de EU gegrondvest is. Deze waarde moet worden gerespecteerd in Europa en 
gepromoot daarbuiten. We beloven onze democratie te verdedigen en te verbeteren, 
waardoor de burgerparticipatie zowel op lokaal als op Europees niveau wordt versterkt. 
Maatschappelijke betrokkenheid, publieke verantwoording en eerlijke en transparante 
besluitvormingsprocessen moeten op alle niveaus worden verbeterd. We willen open en 
levendige samenlevingen, waarin individuen gelijke rechten hebben en kunnen leven zonder 
discriminatie, vooroordelen en seksisme en met de volledige eerbiediging van hun privacy en 
veiligheid. Culturele diversiteit is een verrijking voor Europa en zijn volk. Diversiteit maakt deel 
uit van de identiteit en de kracht van Europa; de rechten van alle minderheden moeten worden 
beschermd. Wij stellen voor om van de Europadag op 9 mei een feestdag te maken in alle 
lidstaten om vrede en eenheid in Europa te vieren. Wij zullen vechten tegen mensen die haat, 
onverdraagzaamheid en discriminatie tegenover anderen prediken. Wij zullen de rechtsstaat 
en de mensenrechten in alle lidstaten verdedigen en ervoor zorgen dat de EU alle nodige 
instrumenten heeft om dit te doen. We willen sterke maatregelen om misbruik van EU- of 
publieke middelen te voorkomen, of dit nu gebeurt voor persoonlijk winstbejag of om de 
politieke macht te versterken. We zullen ervoor zorgen dat organisaties die burgers 
beschermen geen onnodige druk moeten ondervinden op hun financiering en hun recht om 
hun werk uit te voeren. Wij nemen stelling tegen mensen die onze democratie onder druk 
zetten door “nepnieuws” te verspreiden, het publieke debat te manipuleren of opzettelijk de 
democratische uitwisseling te verstoren. Vrije en onafhankelijke media en het maatschappelijk 
middenveld moeten gesteund worden en de mogelijkheid hebben om hun rol in de democratie 
te spelen, en klokkenluiders moeten worden beschermd. Een versterkte samenwerking tussen 
politie en justitie zal de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme een impuls geven.  

EEN FEMINISTISCH EUROPA MET GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN. In onze 
moderne Europese samenlevingen is elke vorm van discriminatie onaanvaardbaar. We willen 
een bindende EU-strategie voor gendergelijkheid waarmee we de strijd zullen verderzetten 
tegen de loon- en pensioenkloven, seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld. Met 
deze strategie willen we er bovendien voor zorgen dat iedereen zijn rechten op het vlak van 
seksualiteit en voortplanting kan doen gelden. Ieder persoon heeft het recht om over zijn eigen 
lichaam te beslissen. Wij geloven in een samenleving waarin vrouwen en mannen van een 
gelijke en evenwichtige werk-privécombinatie kunnen genieten en gelijkwaardig aan politiek 
kunnen deelnemen . Iedere vrouw heeft recht op een carrière, net zoals iedere man het recht 
heeft om zijn kinderen groot te brengen en voor zijn gezin te zorgen. We zullen een 
meedogenloze strijd voeren om een einde te maken aan alle vormen van discriminatie. Europa 
zou wettelijke en maatschappelijke obstakels moeten wegnemen zodat LGBTI’ers een vrij en 
gelijk leven kunnen leiden en gerespecteerd worden. 

EEN PROGRESSIEF EUROPA MET EEN JEUGDPLAN. Onze samenlevingen zullen de 
toekomst met meer optimisme tegemoet zien zodra onze jeugd betere vooruitzichten heeft en 
onze ouderen niet langer vrezen voor onzekerheid op latere leeftijd. Jonge Europeanen 
moeten de bevoegdheid en de vaardigheden krijgen om hun toekomst vorm te geven en 
actieve burgers te worden. De ontwikkeling van toekomstige generaties moet gebaseerd 
worden op het  intergenerationele solidariteitsprincipe. Het is onaanvaardbaar dat bijna een 



 

op vier kinderen het risico loopt in armoede te vervallen. Ieder kind moet toegang hebben tot 
hoogwaardige gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, huisvesting en voeding. We zullen 
een Europese kindergarantie doorvoeren om ervoor te zorgen dat dit werkelijkheid wordt. Om 
onze doelen te bereiken, met name volledige jeugdwerkgelegenheid en het verminderen van 
sociale uitsluiting, zullen we ook de jongerengarantie uitbreiden, die nu al miljoenen jonge 
Europeanen aan een kwaliteitsvolle baan, stage of bijkomende opleiding helpt. Onderwijs is 
een recht dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. We zullen Erasmus+ blijven ondersteunen 
en versterken en ervoor zorgen dat mensen van alle sociale achtergronden ervan kunnen 
genieten. Ten slotte willen we Europese cultuurcheques om de toegang van jongeren tot 
cultuur te stimuleren. 

EEN STERK EN VERENIGD EUROPA DAT EEN BETERE WERELD BEVORDERT. In een 
steeds onstabielere wereld moet Europa een baken zijn van democratie, vrede en stabiliteit, 
evenals een maatstaf voor sociale rechtvaardigheid, dialoog, multilateralisme, 
mensenrechten, waardig werk, de rechtsstaat, duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. 
We moeten verenigd zijn ten aanzien van onvoorspelbare en isolationistische partners en een 
andere vorm van globalisering promoten. Tegelijkertijd moet de EU aandringen op de 
hervorming van de Verenigde Naties. We zullen ervoor zorgen dat de EU bindende sociale 
en milieunormen, mensenrechten, consumentenbescherming en werknemersrechten 
opneemt in alle toekomstige handelsovereenkomsten. Deze overeenkomsten moeten onder 
democratisch toezicht geplaatst worden en de gepaste participatie van het maatschappelijk 
middenveld waarborgen. Wij zijn tegen het ouderwetse privéarbitragesysteem. We zullen ons 
houden aan de belofte om 0,7% van ons BNI te investeren in officiële ontwikkelingshulp en 
onze partnerschappen met ontwikkelingslanden versterken. We zullen onze 
gemeenschappelijke Europese defensie verder ontwikkelen en onze krachten bundelen en 
delen om vrede en veiligheid te garanderen in samenwerking met de NAVO en andere 
internationale organisaties. 

Europa heeft behoefte aan een rechtvaardig gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid, 
gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten en de 
samenwerking met de landen van herkomst en doorreis. We hebben allemaal baat bij een 
goed beheerd, regelmatig en eerlijk migratiesysteem. Dat kan namelijk helpen om de 
economie te versterken, nieuwe banen te scheppen en ons welvaartssysteem te handhaven. 
Europa moet op een waardigere, rechtvaardigere en meer geordende manier omgaan met 
migratie, met het behoud van een effectieve controle van zijn grenzen, terwijl het de 
mensenhandel en de criminele uitbuiting van mensen bestrijdt en de bescherming van 
degenen die asiel nodig hebben verbetert. Hiervoor moeten we veilige en wettelijke kanalen 
openen, de beschermingscapaciteiten in aangrenzende regio's ondersteunen en de 
onderliggende oorzaken van migratie aanpakken, waaronder de klimaatverandering. Dit 
vereist een nieuw partnerschap met Afrika en een uitgebreid Europees investeringsplan voor 
Afrika. We zullen een betere financiering van het integratiebeleid bevorderen en gaststeden 
en -gemeenschappen ondersteunen.  

De Europese verkiezingen in mei 2019 vormen de ideale gelegenheid om een nieuw sociaal 
contract te ondertekenen voor een Europa dat de rechten van burgers beschermt en dat 
solidariteit bevordert. Een Europa dat een beter leven garandeert voor iedereen, niet voor 
enkelen. We strijden voor de ziel van Europa en voor onze gemeenschappelijke 
toekomst. De Partij van Europese Socialisten zal voor vooruitgang zorgen en het leven van 
de burgers in dorpen, steden en regio's over heel Europa verbeteren. Door de partijen te 
steunen die aangesloten zijn bij de PES, steun je en bouw je mee aan dit Europa.  


