DEU PRINCIPIS PEL NOSTRE FUTUR COMÚ
La Nova Europa social és una preocupació comuna de tots els partits socialistes, socialdemòcrates i laboristes europeus.
Aquest compromís forma part del nostre esforç per aconseguir una Europa més inclusiva i socialment activa. El Grup
Socialista al Parlament Europeu us convida a participar-hi sobre la base dels deu principis següents:

Per una nova Europa Social
Els nostres Estats del Benestar, la nostra Europa Social,
han estat un èxit indiscutible durant tot el segle XX. En els
últims 50 anys, la Unió Europea ha contribuït
substancialment a la creació de riquesa i ocupació
en els seus Estats membres. El Mercat Únic i la Unió
Econòmica i Monetària han assolit una importància cabdal.
Aquesta nova era de la globalització, i l'envelliment de les
nostres societats, han fet que les condicions per a què els
nostres Estats del Benestar sobrevisquin en el futur hagin
canviat radicalment. Els ciutadans, els partits i els governs
han de prendre decisions polítiques de gran transcendència.
Quin camí hem d'emprendre per afrontar els reptes que
planteja la globalització? Què podem fer davant les
conseqüències del canvi demogràfic? I, com podem
assegurar la cohesió de les nostres societats en el futur?
Sabem que la globalització ofereix noves oportunitats i
possibilitats. No obstant, molts ciutadans no perceben el
futur d'aquesta manera. Existeix un risc creixent que
es produeixi una ruptura social a les nostres
societats: entre aquells que tenen accés a una educació
de qualitat, a una ocupació, i treuen profit de les oportunitats
que genera la globalització, i aquells menys qualificats, que
estan a l'atur, exclosos, i lluiten per arribar a fi de mes.
La cohesió de les nostres societats està en joc. És per això
que els nostres Estats del Benestar necessiten una nova
direcció comuna en el conjunt de la Unió Europea. Aquest
és el propòsit de la nostra Nova Europa Social: crear una
direcció comuna pel futur. Oferir un full de ruta, un
marc estratègic per revisar, repensar i reformar el Model
Social Europeu en les seves diferents versions. La nostra
intenció és assegurar la seva supervivència, mantenint
intactes tots els seus valors únics de solidaritat, inclusió i
justícia social per a tothom.

La Nova Europa Social es basa en una revisió dels èxits
passats i en una perspectiva del que podem aconseguir en
els pròxims 10-20 anys si prenem les decisions
encertades, tant a nivell de cada Estat membre com en
el conjunt de la Unió. No hem d'iniciar una cursa a la baixa
en termes de preus i de sous cedint a la pressió que
exerceixen la globalització i la competència, ni tampoc
començar una competició fiscal entre els Estats. Aquest no
ha estat mai l'objectiu de la Unió Europea.
Podem combinar la justícia social i la seguretat laboral amb
la plena ocupació, i el creixement amb la competitivitat, en
aquesta nova era de la globalització. Comptem amb exemples
exitosos que demostren que podem fer-ho. Només
aconseguirem conservar els nostres valors més preuats si
actuem i prenem les decisions encertades.
Aquesta és la finalitat del nostre informe: inspirar
reformes progressistes; inspirar el procés de reforma
dels nostres Estats del Benestar en el marc del Model Social
Europeu. Modernitzar-lo sense debilitar-lo. Transformar-lo
perquè habiliti i doni poder a les persones en unes societats
més inclusives i obertes. En aquest procés, el nostre millor
aliat serà una Unió Europea renovada i més forta.
El nostre full de ruta per a la Nova Europa Social està
a punt per al debat polític i la presa de decisions.
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1. Drets i responsabilitats per a tothom
No podem deixar el futur de la nostra societat només en
mans de les forces del mercat. El ciment de la cohesió en
la societat moderna de l'Estat del Benestar ha de basar-se
en la garantia de drets i de responsabilitats per a tothom.
2. La plena ocupació, la base del futur
La plena ocupació no és un objectiu impossible d'assolir:
el binomi plena ocupació i ocupació de qualitat és possible,
i el millor camí per aconseguir societats més inclusives i
més pròsperes.
3. Invertir en les persones, escollir el millor camí
La inclusió implica invertir en les capacitats de les persones,
ajudant a desenvolupar les seves competències, millorar la
formació i treballar de manera intel·ligent i no durament,
per competir adequadament, i no en base a sous baixos.
4. Societats inclusives, ningú queda a la cuneta
La força d'Europa descansa en la seva societat inclusiva,
una societat en la qual cadascú ha de trobar el seu lloc. La
globalització i els canvis demogràfics portaran oportunitats
per a alguns, però les forces de mercat marginaran milions
de persones si no es practiquen polítiques socials actives.
5. Atenció infantil universal
L'atenció infantil no és una qüestió privada. Els països
europeus han d'orientar-se més cap a una educació infantil
accessible per a tots aquells que la necessitin. Una educació
de qualitat que garanteixi la igualtat de drets entre homes
i dones i faciliti la conciliació entre la vida personal, laboral
i l'aprenentatge permanent, que acabi amb la pobresa
infantil i que, en definitiva, permeti afrontar el repte econòmic
que planteja el canvi demogràfic.
6. Igualtat de drets entre homes i dones
Les desigualtats entre homes i dones segueixen existint.
Les dones són el grup més desafavorit del mercat de treball
a causa de la discriminació, i d'unes condicions d'accés

desiguals. Els sous de les dones són encara menors que
els dels homes, i són elles les que assumeixen encara
majoritàriament les tasques domèstiques dins la família. Per
tant, la igualtat no només és un imperatiu moral, sinó la
clau per resoldre el repte demogràfic, reforçar la democràcia
i garantir un major benestar a les famílies.
7. Diàleg social, indispensable
L'època del sindicalisme no ha acabat. La manera en què
organitzem el treball i les responsabilitats compartides,
gràcies als sindicats i a la patronal, és fonamental per la
societat moderna i per assolir unes condicions de treball
dignes per als múltiples treballadors i treballadores
que participen en l'economia dels nostres dies.
8. Fer de la diversitat i de la integració la nostra força
Refusem qualsevol forma d'intolerància i estem plenament
compromesos amb els valors europeus compartits. Tothom
té dret a una vida digna i a ser tractat amb respecte
independentment de la seva nacionalitat, origen ètnic, raça,
gènere, tendència sexual o religió.
9. Societats sostenibles, afrontar el canvi climàtic
Cal definir una política activa per frenar el canvi climàtic i
replantejar-nos com aconseguir l'eficiència energètica.
Aquesta política ha de ser l'eix central d'una nova
estratègia de creixement sostenible intel·ligent.
10.Una Europa activa pels ciutadans
La Unió Europea és més que un simple mercat, és part
essencial de la nova Europa Social, que ajuda les regions
i els països a aconseguir junts el que no poden aconseguir
per ells mateixos. Hem d'utilitzar tot el potencial de la Unió
i posar-lo al servei de la competència que estimula, de la
col·laboració que reforça, i de la solidaritat que uneix.
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