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Jaunie Eiropas Sociālisti, Sociāldemokrāti, Leiboristi un Progresīvā spārna pārstāvji aizstāv 
solidaritāti, vienlīdzību un tiesiskumu, brīvību un demokrātiju. Mēs esam vienoti par 
federālo, demokrātisko, sociālo un internacionālo Eiropu. Mēs nevienu neatstājam malā. Mēs 
cīnāmies par to, lai katram būtu vairāk un labākas darba iespējas. Mēs sekmējam 
daudzveidību un nodrošinām sociālo integrāciju. Mēs cīnāmies par sociālo aizsardzību. Mēs 
nodrošinām labāku pārvaldi Eiropā. Mēs garantējam taisnīgu globalizāciju. 
Visi kopā mēs mainām pasauli! 
 
Labējie un konservatīvie politiķi sniedz tukšus solījumus. Vajadzīga darbība. Jauniešu 
bezdarbs pieaug. Daudzi jūtas pamesti. Aizvien vairāk skolēnu neturpina mācības. Ir 
ieviests pārāk daudz neefektīvu noteikumu un regulu. Nabadzība pieaug. Sociālā aizsardzība 
kļūst aizvien niecīgāka. Mēs neizliekamies nemanām šīs problēmas, bet piedāvājam reālus 
risinājumus. 
Mums visiem rūp!  
 
Mums ir konkrēti mērķi un apņemšanās. Mēs piedāvājam deviņus mērķus 2009.gadam. Un 
vienīgais, kam mums jāatskaitās par paveikto, esi Tu, Eiropas Tauta. Change for Europe ir 
jauna vīzija jaunai paaudzei. Konkrēta vīzija, kas katram paredz iespējas uz labāku nākotni. 
Mēs tevi aicinām pievienoties.  
Darbojoties mums kopā, darbojas Eiropa!  
 
 

1. 15 miljoni jaunu darba vietu līdz 2014 gadam. Jāizskauž sliktie darba apstākļi 
jauniešiem. 
 

2. Vairāk sociālo garantiju, augstas kvalitātes veselības aizsardzība, izglītība un 
izglītošanās mūža garumā.  

 
3. Jāizskauž nabadzība. Nacionālais minimālais ienākumu līmenis un algas.  

 
4. Nekādas liekas birokrātijas. Jābūvē Eiropa tās pilsoņiem. Lēmumi jāpieņem kopā ar 

jaunatni.  
 

5. Labāka integrācija un migrācijas cēloņu likvidēšana.  
 

6. Vienlīdzīgas tiesības: vairs nekādas diskriminācijas, kas saistīta ar dzimumu, 
vecumu, seksuālo orientāciju, etnisko vai sociālo izcelsmi vai reliģiskajiem 
uzskatiem.  

 
7. Ilgtspējīgs dzīves stils. Piesārņotāji maksā papildu „zaļo” nodokli. Atbildība par 

apkārtējo vidi tiek atlīdzināta.  
 

8. Vairs nekādu unilaterālismu: jāreformē globālā pārvalde un jāatbruņojas mierīgā 
ceļā.   

 
9. Pienācīgs darbs visiem. Pārtraukt globālo finansiālo krīzi un regulēt taisnīgu 

globalizāciju.  

PĀRMAIŅAS EIROPAI 
9 mērķi 2009.gadam 

E C O S Y — Jaunie Eiropas sociāldemokrāti 
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1. RISINĀJUMS: VAIRĀK DARBA. LABĀKS DARBS. NEKĀDAS NABADZĪBAS. 
 
Eiropā (vienā no planētas bagātākajiem reģioniem) viens no sešiem cilvēkiem dzīvo zem 
nacionālā nabadzības sliekšņa, kopā lēšot ap 74 miljoniem cilvēku. 19 miljoni Eiropas 
Savienības iedzīvotāju ir bezdarbnieki. Bagātākais 1% ir vairāk nekā divkāršojis ienākumus 
kopš 1980 gada no 8% uz 17% 2008.gadā. Nesen parādījies „strādājošā nabaga” fenomens 
vairuma jauniešu vidū, kas strādā, bet joprojām ir nabagi. Mūsu Eiropas nākotne ir 
citādāka!  
  

√ 15 miljoni jaunu darba vietu līdz 2014. gadam. Jauniešu darba slikto 
apstākļu izskaušana.  

Ekonomiskā izaugsme ir ļoti svarīga, lai sasniegtu pilnīgu nodarbinātību, bet ar to nepietiek, 
lai radītu vairāk darbu un samazinātu nabadzību. Mums vajadzīga Eiropa, kas investē tās 
cilvēkos, kas investē sevišķi jauniešu prasmēs un iespējās. Turpmāka Lisabonas stratēģijas 
mērķu izpilde un uzlabošana ir ļoti svarīga šajā procesā. Pilnīga nodarbinātība ir galvenā 
daļa mūsu vīzijā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes Eiropas sociālo labklājību.  
 
Aktīvai darba tirgus politikai ir jāļauj jauniešiem vieglāk iesaistīties darba tirgū, tajā pašā 
laikā aizsargājot no ekspluatācijas un neapmaksātiem stāžiem vai īstermiņa darba līgumiem 
bez sociālās aizsardzības. Nepieciešama stingra darba līgumu likumdošana, kā arī 
arodbiedrības un dalībvalstis, kas paredz tiesības uz nodarbinātību.  
 
“Mēs gribam Eiropas Jauniešu Nodarbinātības Hartu, kas aizsargā no ekspluatācijas.”   
 
Vienkārša un lēta darbā pieņemšana un atlaišana jāpārtrauc. Jāizstrādā darba tirgus 
reformas; lielāka elastība, tajā pašā laikā saglabājot augstu sociālo aizsardzību ir viens no 
mērķiem. Tomēr tas ir iespējams vienīgi ar 4 priekšnosacījumiem: 1) labi darba līgumi; 2) 
lielāks atbalsts pārejai no viena darba uz otru vai no bezdarba uz darbu; 3) labāka izglītība 
mūža ilgumā, kas ļauj cilvēkiem mācīties un attīstīties; 4) modernas sociālās aizsardzības 
sistēmas, kas visiem strādājošajiem nodrošina adekvātu atbalstu un atvieglo darba tirgus 
mobilitāti.  
 
“Mūsu mērķis ir 32 darba stundas, nezaudējot pirktspēju.” 
 
32 darba stundu nedēļa veicina spēju apvienot darba un ģimenes dzīvi, lai uzlabotu visu 
Eiropas strādājošo dzīves kvalitāti, jo īpaši jaunajiem vecākiem. 
Lai cīnītos ar jauniešu bezdarbu, atbalstītu jauniešu integrāciju darba tirgū, ir jāveido 
nacionālās integrācijas politika, lai uzlabotu visneaizsargātāko jauniešu situāciju, tāpat 
laikus jānovērš neveiksmes mācībās, jāstimulē jauniešu nodarbinātības integrācija un 
jāatvieglo pāreja no izglītības uz darbu.  
 
„Poļu santehniķa” sindroms nav pareizs. Strādniekiem jāstrādā zem nacionālās 
likumdošanas, tādējādi ierobežojot algas dempinga un negodīgu darba apstākļu iespējas.  
Darba tirgus regulām Eiropas Savienībā jāpielāgojas augstākajiem, nevis zemākajiem 
standartiem. Tādēļ pastāvošās direktīvas jāaizstāj ar jaunu – likumīgi apvienotu sociālo 
darba mobilitātes direktīvu.   
 

√ Lielāka sociālā aizsardzība; augstas kvalitātes veselības aizsardzība, 
izglītība un izglītošanās mūža garumā.  

 
ES ir lielākoties sekmējusi tirgu, bieži pieļaujot tās pilsoņu atsvešināšanos no sociālajām 
tiesībām. Mēs tam pieliekam punktu. Ir svarīgi sekmēt Eiropas ekonomikas konkurētspēju 
publiskajā un privātajā sektorā, bet šis uzskats vairs ilgāk nedrīkst būt balstīts uz 
privatizāciju un liberalizāciju. Turpmāk jāīsteno pieeja, kas balstīta uz cilvēktiesībām. 
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“Mēs veicinām augstas kvalitātes pakalpojumus, kas pieejami visiem un visur.”  
 
Fundamentālie sektori, kam valdības līmenī jātiek nostādītiem kā sabiedriskajiem sektoriem, 
ir: drošība, tiesības, veselības aizsardzība, izglītība, ūdens un enerģijas piegāde, atkritumu 
savākšana un pārstrāde, sabiedriskais transports, pasts un telekomunikācijas, sabiedriskie 
mediji un informācija, kultūra, sports, bērnu aizsardzība, sociālās patversmes, sociālā 
drošība. Tie ir Eiropas labklājības pamatelementi, kas nodrošina mūsu priekšrocību pamatu 
un garantē sociālo integrāciju caur „neviena neizslēgšanas” principu, nodrošinot to, ka 
sabiedrības intereses ir augstākas par individuālām interesēm. 
 
“Atzīts brīvprātīgo darbs ir neformālā izglītība, nevis lēts darbaspēks.” 
 
Izglītība ir vairāk nekā iešana skolā un iegūts diploms. Izglītība ir instruments, kas veicina 
vienlīdzību, pilsonisko apziņu, augstas kvalitātes darbaspēku un labāku (starp)kulturālo 
sapratni. Mēs grasāmies pielietot šo instrumentu. Visām izglītības formām jābūt pieejamām 
visiem. Jārada īsts Eiropas izglītības areāls. Studentu mobilitātei, sevišķi studentiem no 
nelabvēlīgas sociālās vides un jauniešiem no jaunajām vai topošajām dalībvalstīm, 
nepieciešami būtiski uzlabojumi. Ir nepieciešams, lai kopēja Eiropas augstākās izglītības 
sistēma būtu atvērta un pieejama visiem, kad nepieciešams, ar finansiālā atbalsta 
starpniecību  starptautiskajai mobilitātei studentiem no mazāk priviliģētas vides. Piedevām 
jāizveido universāla ERASMUS sistēma, kas padarītu iespējamu piedalīšanos apmaiņas 
programmā visiem līdz 25 gadu vecumam. 
 

√ Izskaust nabadzību. Nacionālais minimālais ienākumu līmenis un 
algas. 

 
“Par darbu ir jāmaksā.” Eiropai ir jāpieturas pie šī vienkāršā principa. Mērķis, kas 
jāsasniedz, ir Eiropas minimālā alga, kas izveidota, balstoties uz vienlīdzīgu pirktspēju un 
sociālā minimuma standartiem visā Eiropā. Mēs garantējam visiem un visur pienācīgu dzīvi 
un pienācīgus iztikas līdzekļus.   
 
Nepieciešams, lai Eiropas minimālie ienākumi vai kolektīvās vienošanās par vienlīdzīgu 
pirktspēju, tiktu pielietoti, balstoties uz ilgtermiņa sociālās tuvināšanas (konverģences) 
vīziju, izņemot tās valstis, kur minimālie ienākumi ir nodrošināti saskaņā ar kolektīvu 
vienošanos un ir likumīgi paaugstināmi.  
 
“Līdz 2014.gadam jābūt izskaustai bērnu nabadzībai.” 
 
Sociālajai saliedētībai un integrācijai jābūt par prioritāti; tādēļ mēs pieprasām rīcību, lai 
cīnītos ar nabadzību un stiprinātu ģimeniskās vērtības. Bērniem jādzīvo pilnvērtīgu dzīvi un 
bērnu tirdzniecībai jābūt izslēgtai visos veidos. Turklāt mēs aicinām izveidot plānu, lai 
samazinātu analfabētu skaitu par 50% līdz 2010.gadam un pilnībā līdz 2020.gadam. 
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2. RISINĀJUMS: LABĀKA PĀRVALDE. IESAISTĪTS IKVIENS.  
Patiesībā Reformu Līgums ir relatīvi mazs solis Eiropas Savienības institucionālajā attīstībā.   
Jā, tas stiprinās demokrātiju ES un tās spējas ikdienā aizstāvēt savu pilsoņu intereses. Bet 
modernajām institūcijām un uzlabotajām darba metodēm ir jābūt efektīvām un iedarbīgām. 
Turklāt, Eiropas likumdošana pēdējā laikā ir nostiprinājusi aizsardzību pret diskrimināciju un 
uzlabojusi sociālo integrāciju, bet skaidri redzams, ka dažas labējo politiķu vadītās dalības 
valstis nepilda pienākumus šajā jomā. Mūsu nākotne Eiropai ir citādāka! 
 

√ Nekādas liekas birokrātijas. Jābūvē Eiropa tās pilsoņiem. Lēmumi 
jāpieņem kopā ar jaunatni.  
 

ES nevar būt vienīgi dalības valstu savienība. Tai jāveicina un jāattīsta cieša un aktīva 
sadarbība starp dalībvalstu pilsoņiem. Mūsu skatījumā Eiropai ir jāaptur un jāatrisina 
problēmas, ar kurām cilvēki šodien saskaras. Eiropas Parlamentam, kas ir vienīgā 
Savienības institūcija, ko pilsoņi ievēl tiešā ceļā, jābūt līdztiesīgam lemt par visu Savienības 
likumdošanu, kā arī jābūt budžetārajai ietekmei un tiesībām uz likumdošanas iniciatīvu.  
 
“Kopā ar mums Eiropas Savienība pilda tās īstos uzdevumus.” 
 

Mums ir ilga pieredze efektīvā cīņā ar korupciju un nepiemērotu sabiedrisko līdzekļu 
izlietošanu, visām ievēlētajām amatpersonām ir jādarbojas saskaņā ar stingriem finansu 
noteikumiem un regulām, un jebkāda veida ļaunprātībai ir jātiek stingri sodītai. Turklāt ES 
administrācijai jātiek pilnīgi reformētai, Eiropas Centrālajai bankai – demokratizētai un 
Eiropas komisāru skaitam – ierobežotam. Būtībā katram komisāram jātiek ievēlētam, 
balstoties uz konkrētu politisko portfolio, personiski atbildīgam tikai Eiropas Parlamenta 
priekšā.  
 
“Mēs esam par pilsoņu tiesībām pieprasīt un lemt.” 
 

Eiropai jāpieder tās pilsoņiem. Dalībai tādejādi rodas pavisam cita nozīme: sensibilizācija, 
mobilizācija un iesaistīšana lēmumu pieņemšanā var mainīt status quo. Katrai balsij ir 
nozīme pat vislielāko jautājumu risināšanā, arī tad, ja nepakļāvīga vadība to aizmirst. 
Pilsoņa iniciatīva kļūst par vienu no pamatiem ES modernajā demokrātijā. Lai sasniegtu šo 
mērķi, jāsasniedz lielāka skaidrība lēmumu pieņemšanas procesā, un ne tikai ES līmenī, bet 
arī dalībvalstu lēmumu pieņemšanas procesos.  
 
“Par tiesībām balsot no 16 gadu vecuma.” 
 

ES darbā jāiesaista jaunieši. Jāīsteno atklātība un pieejamība oficiālajiem dokumentiem. 
Vairs nekādas „tēvišķīgās” Eiropas. Visiem jaunajiem likumiem un procedūrām jātiek 
izstrādātiem, konsultējoties ar jauniešiem, sākot no lokālā līmeņa un beidzot ar Eiropas 
institūcijām. 
 
“Eiropai jāturpina paplašināties.” 
 

Dienvidaustrumu Eiropa, Krievija, Kaukāza valstis un Turcija ir Eiropas daļas.   Tādas 
topošajās dalībvalstis kā Turcija un Balkānu valstis ir atbildīgas par objektīvo uzņemšanas 
kritēriju ievērošanu, kā piemēram cilvēktiesību ievērošana, likumu vara, ekonomiskā 
politika, finansu atskaites, utt. Savienībai šīm valstīm jāpiešķir pietiekami lielas finanses un 
ekspertīzes, lai ļautu tām atbilst Eiropas Savienības kritērijiem, bet tajā pašā laikā 
Savienībai jārīkojas, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas. Turklāt attiecībām starp Krieviju un 
Kaukāza valstīm jātiek nostiprinātām, atbilstoši objektīvajiem kritērijiem, ko nosaka Eiropas 
Kaimiņvalstu politika. 
 
 
 
 



ECOSY – Young European Socialists 9 deliverables for 2009 

Change for Europe  5 

√ Labāka integrācija un migrācijas cēloņu izskaušana.  

 
 

Izveidojot „Eiropas Cietoksni”, kā to vēlas labējā spārna partijas, mēs neapturēsim 
migrāciju; tādā veidā vienīgi tiks stimulēta nelegālā migrācija un pasliktināti imigrantu 
dzīves apstākļi. Nepieciešama racionāla, solidāra, uz cilvēktiesībām balstīta pieeja 
imigrācijai, kas  sniegtu drošību tiem, kas meklē patvērumu, tāpat ir nepieciešams cienīgi  
un atbildīgi izturēties pret ekonomiskajiem migrantiem.  
 
“Netaisnīgajam vīzu režīmam jādara gals.” 
 

Visiem Eiropas „nelegālajiem rezidentiem” jāsniedz „Vispārēja piedošana”, sniedzot tiem 
pilsonību, kas ietvertu visas tiesības un pienākumus. Līdz 2014.gadam jāizstrādā kopēja 
imigrācijas politika, ietverot kritēriju harmonizāciju un imigrācijas likumdošanu, kā arī 
finansiālo slogu, patvēruma sniegšanu un imigrantu integrāciju. Tā ietver pilnas civilās, 
politiskās un sociālās tiesības imigrantiem – tiesības uz ģimenes apvienošanu, tiesības uz 
darbu, pieeja sabiedriskajiem pakalpojumiem, tiesības balsot un piedalīties visās vēlēšanās.  
 

Lai reaģētu uz masu migrāciju, mums ir jāizskauž tās cēloņi – nabadzība, represijas un 
bruņoti konflikti. Vairāk nekā divdesmit miljonu cilvēku ir pametuši savu dzimto zemi, jo tur 
notiek militāri konflikti, humanitāras krīzes un tur valda diktatūras; vēl vairāk cilvēku pamet 
savu valsti ekonomiskā sabrukuma un lielās nabadzības dēļ. Eiropas Savienībai ir jāpilda 
solījumi un līdz 2015.gadam jāatstāj nabadzību vēsturē. 

√ Vienlīdzīgas tiesības: vairs nekādas diskriminācijas, kas saistīta 
ar dzimumu, vecumu, seksuālo orientāciju, etnisko vai sociālo 
izcelsmi vai reliģiskajiem uzskatiem. 

 

Ir nepieciešama atvērta sabiedrība, kurā visi var pilnvērtīgi piedalīties, neskatoties uz 
ienākumiem, etnisko vai sociālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, vecumu, veselības 
stāvokli un nespēju, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, un pilsonību. Tā ir sabiedrība, 
kurā ikviena cilvēka pamattiesības un cilvēktiesības tiek ievērotas, un kurā visiem ir tiesības 
uz pienācīgu darbu, tiesības saņemt sociālos pabalstus un iegūt izglītību. Mūsu nākotnes 
Eiropā izslēgšanai, diskriminācijai, ksenofobijai, homofobijai un dzimumu nevienlīdzībai nav 
vietas!  
 
“Eiropā nav vietas nevienlīdzīgai algai starp dzimumiem.”  
 

Dzimumu vienlīdzība Eiropā nebūt nav sasniegta. Vardarbība pret sievieti gan mājās, gan 
ārpus tām, vajāšana darbā, cilvēku tirdzniecība un piespiedu prostitūcija ir realitāte. 
Dzimumu nevienlīdzībai jebkurā tās izpausmē tiks darīts gals un sievietes civilās, politiskās 
un sociālās tiesības tiks nostiprinātas. Privātuzņēmumiem būtu jāuzliek pienākums veidot 
tādas administratīvās valdes, kurās 40% pārstāvju ir sievietes.  
 
Pietiekamiem mātes un tēva pabalstiem ir jābūt pieejamiem, neveidojot nekādu atšķirību 
izmaksās. Gan sievietes, gan vīrieši jāiedrošina iet netradicionālus ceļus – sistēmai jābūt 
atvērtai gan strādājošām sievietēm, gan vīriešiem, kas veic bērna kopšanu. Tas jāatbalsta 
valsts fondiem un augstas kvalitātes bērnu aprūpes sistēmai, kas atļautu sievietēm 
atgriezties darbā vai studijās, beidzoties pabalsta izsniegšanai.  
 
“Viendzimuma laulības visās dalībvalstīs.” 
 

Cilvēkam ir tiesības būt homoseksuālam. Mēs aktīvi atbalstām lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
transseksuāļu cīņu par vienlīdzīgām tiesībām. Vairākas dalībvalstis nav legalizējušas 
viendzimuma partnerattiecības vai laulību, un vēl mazākas iespējas viendzimuma pāriem ir 
adoptēt bērnus, arī sociālās drošības sistēmas ir diskriminējošas. Tas jāmaina.  
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 3. RISINĀJUMS: PAR ATTĪSTĪBU. CĪŅA AR KLIMATA IZMAIŅĀM. 
 
Šodienas izvēle ietekmē mūsu pašu dzīvi, bet vēl jo vairāk mūsu bērnu un mazbērnu dzīvi. 
Siltumnīcas efekta gāzes, kas nonāks atmosfērā 2009.gadā tur paliks līdz 2109.gadam un 
vēl ilgāk. Pasaule ir  heterogēna: cilvēkiem ir nevienlīdzīgi ienākumi un bagātības. 
Vardarbīgi konflikti, nepietiekami resursi, koordinācijas nepietiekamība un vāja politika 
joprojām palēnina attīstību, jo sevišķi Āfrikā. Mūsu nākotne pasaulei ir citādāka! 
 
 

√ Ilgtspējīgs dzīves stils. Piesārņotāji maksā papildus „zaļo” 
nodokli. Atbildība par apkārtējo vidi tiek atlīdzināta.  

 
Mūsu Eiropa ir videi draudzīga. Eiropai ir tehnoloģijas un infrastruktūra, lai īstenotu 
atjaunojamās enerģijas politiku, ilgtspējīgu ūdens apgādi, drošu atkritumu pārstrādi un 
jaunu – dabai draudzīgu lauksaimniecības politiku. Piesārņotājiem jāmaksā papildus nodokļi 
- sodi. Vairāk izglītības par dabas aizsardzību, jo īpaši jauniešiem – tādam ir jābūt Eiropas 
vides politikas stūrakmenim. Atomenerģija, kā zināms, šodien nav ilgtspējīgs un piemērots 
risinājums.  
 
“2014.gads: pusi no enerģijas, ko lietojam, ražojam paši.”  
 
Enerģijas drošība nozīmē dažāda veida enerģijas padevi; ES vajadzētu labāk izmantot 
atjaunojamās enerģijas potenciālu un demokratizēt enerģijas padevi. Ar jaunas etiķetes 
palīdzību jāuzlabo aizsardzība no ģenētiski modificētas pārtikas radītajām briesmām. 
Jāpiedāvā alternatīvi ielu un gaisa transporta veidi, arī lai sāktu risināt aizvien pieaugošās 
satiksmes sastrēgumu problēmas. Cilvēkiem vajadzīga iespēja izdarīt atbildīgus lēmumus 
par viņu nākotni.  
 

“Jaunas partnerattiecības jaunai globālajai enerģijas drošības stratēģijai.”  
 

Ilgtspējīgāks dzīves stils ir daļa no cilvēktiesībām. Līdz 2012.gadam nepieciešams jauns 
Kioto protokols, lai izskaustu siltumnīcas efekta gāzes. Apvienoto Nāciju sistēmā būtu 
jāizveido Drošības padome vides jautājumos.  
Būtu jāsamazina kopējā lauksaimniecības politika un tirdzniecības ierobežojumi jālikvidē.  
 

√ Vairs nekādu unilaterālismu: jāreformē globālā pārvalde un 
jāatbruņojas mierīgā ceļā. 

 
Sabiedrības bez likumdošanas ir pakļautas lēmumiem, ko pieņem autoritātes, „stiprākie”. 
Mums nepieciešama globāla pārvalde. Apvienotās Nācijas ir visnozīmīgākā globālā 
organizācija un tās globālā pārvalde, koordinācija un efektivitāte ir jāuzlabo.  Starptautiskā 
likumdošana ir ļoti svarīga, lai veidotu starptautisku demokrātiju un taisnīgu pasaules 
kārtību. Cilvēktiesības jāievēro visiem; vairs nekādas spīdzināšanas un nāvessodu.  
 
“HIV/AIDS un malārijas apturēšana līdz 2015.gadam.” 
 
Pasaules bagātības ir sadalītas netaisnīgi. Nepieciešama finansiālo transakciju taksācija 
starptautiskā līmenī, lai finansētu attīstību un atbalstītu stabilitāti un drošību. ES 
dalībvalstīm beidzot būtu jāsasniedz mērķis – 0,7% starptautiskajai palīdzībai, kas jau ir 
noteikts. Jāuzlabo starptautiskā palīdzība, lai atbalstītu demokrātiju un cilvēktiesības, nevis 
korupciju un sliktu pārvaldi.  
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“Karš nav risinājums. Mēs cīnāmies ar terorismu mierīgā ceļā un efektīvi.” 
 
Īsta drošība ir balstīta uz uzticēšanos, cieņu un solidaritāti. Konfliktu novēršana un 
risināšana jāveic ar aktīvu diplomātiju un bagātību sadali. Militāros spēkus drīkst izmantot 
vienīgi ar Apvienoto Nāciju atļauju. Atomieroči un citi masu iznīcināšanas ieroči ir realitāte, 
kas jānovērš. Ar starptautisko partneru palīdzību Eiropai vairāk jāinvestē starptautiskās 
atbruņošanās aizstāvēšanā, sākot ar savējo arsenālu atbruņošanu.  
 

√ Pienācīgs darbs visiem. Pārtraukt globālo finansiālo krīzi un 
regulēt taisnīgu globalizāciju. 

 
Eiropā un visā pasaulē jāmodernizē darba tirgus, lai laikus sagatavotos pakāpeniskajām 
ekonomiskajām izmaiņām un sektoru maiņai. Arī pasaulē, kas attīstās, cilvēkiem vajag 
vairāk un labāku darbu, lai izkļūtu no nabadzības un iegūtu labākas nākotnes perspektīvas. 
Mēs izvēlamies investēt vēl 250 miljonus eiro sociālās piesaistes fondā, lai dotu 
prettriecienu globalizācijas sociālajām sekām Eiropā un arī lai veicinātu augstākas 
kvalitātes nodarbinātību un sociālo aizsardzību Dienvidos. Šī iemesla dēļ Starptautiskās 
Darba organizācijas (ILO) standartiem un regulām jākļūst obligātiem, lai veicinātu taisnīgu 
globalizāciju kā vietējā, tā starptautiskajā politikā.   

 
“Jāpārtrauc netaisnīgas tirdzniecības regulas.” 

 
Visos abpusējos un reģionālajos tirdzniecības līgumos jāiekļauj obligātās saistības, lai 
pilnībā īstenotu darba standartus, nodrošinātu pienācīgu darbu, ilgtspējīgu attīstību un 
cilvēktiesību ievērošanu. Gan Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO), gan Starptautiskā 
Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas (PB) regulām turpmāk jābalstās uz šo principu.  
 
Pasaulē ir finansiālā krīze. Finansiālie spekulanti iepērk un sadala lielas kompānijas, lai 
iegūtu īstermiņa peļņu, neņemot vērā sociālās sekas. Mums vajadzīgs finansiālās ilgtspējas 
pakts, kas iesaistītu kā valstis, tā sociālos partnerus ES un Apvienoto Nāciju sistēmā, lai 
izvairītos no šādas prakses nākotnē.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


