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Εισαγωγή
•

Η Eυρωπαϊκή Άνοιξη δημιουργήθηκε για να αποκαταστήσει την ελπίδα στην
Ευρώπη.

•

Το κίνημα μας είναι ενωμένο πίσω από ένα κοινό όραμα της Ευρώπης ως τόπος
δημοκρατίας, βιωσιμότητας, ευημερίας και ειρήνης.

•

Παρουσιάζουμε αυτό το κοινό όραμα σαν ένα Νέο Συμβόλαιο για την Ευρώπη.

•

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις βασικές αρχές και τις βασικές πολιτικές του Νέου
Συμβολαίου. Κάθε πυλώνας του προγράμματος προσφέρει άμεσες λύσεις στις
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές κρίσεις της Ευρώπης.

•

Μαζί, οι πυλώνες αποτελούν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για έναν βιώσιμο τρόπο
ζωής. Η Νέα Συμφωνία προωθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη τις
μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν: από την έλλειψη φυσικών
πόρων, μέχρι την αυτοματοποίηση της αγοράς εργασίας, και την καταστροφή του
περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη δεσμεύεται να εγκαθιδρύσει τοπικά
συστήματα παραγωγής και προμήθειας, και να διατηρήσει τον φυσικό μας κόσμο,
την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνική πρόοδο, και τις δημόσιες υπηρεσίες.

•

Η Νέα Συμφωνία παρέχει μια εναλλακτική λύση στην επιλογή που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι Ευρωπαίοι - μεταξύ απάθειας και θυμού, μεταξύ τεχνοκρατίας και
αυταρχισμού, μεταξύ εκείνων που υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως
υπάρχει σήμερα, και εκείνων που επιθυμούν να την καταστρέψουν για πάντα.

•

Γνωρίζουμε την πρόκληση της εφαρμογής μιας φιλόδοξης ατζέντας όπως η δική
μας. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως την ευκαιρία αυτών των εκλογών για να
εμπνεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης να συμμετάσχουν στον συνασπισμό μας
για δημοκρατική αλλαγή. Μόνο όταν τα εκατομμύρια των πολιτών στέκονται
ενωμένοι, η ζήτηση για αλλαγή γίνεται ακαταμάχητη.

•

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο: Ενταχτείτε στο κίνημα για Ευρωπαϊκή Άνοιξη!
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Ι. Δημοκρατία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κυβερνάται από τον λαό της Ευρώπης και για τον λαό της
Ευρώπης. Σήμερα, η ΕΕ υποφέρει από έλλειμμα δημοκρατίας: Μη εκλεγμένοι
αξιωματούχοι λαμβάνουν αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, όπου εκπρόσωποι των
εταιρικών λόμπι έχουν υπερβολική επιρροή. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί για μια
δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι πολίτες απολαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα και
ελέγχουν το μέλλον των κοινοτήτων τους.

i.

Ένα Δημοκρατικό Σύνταγμα

Καλούμε τους πολίτες της Ευρώπης να ενωθούν για να αναπτύξουν ένα νέο Δημοκρατικό
Σύνταγμα για την Ευρώπη. Η ΕΕ επί του παρόντος κυβερνάται από μια σειρά συνθηκών
που συντάχθηκαν από μη εκλεγμένους διπλωμάτες και κυβερνητικούς υπουργούς. Η
Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα ξεκινήσει μια σειρά συναθροίσεων πολιτών, ταξιδεύοντας από
χώρα σε χώρα για να ρωτήσει τους ανθρώπους τι θέλουν από ένα νέο Ευρωπαϊκό
σύνταγμα. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει σε δημοψήφισμα που θα ζητήσει μια
Συνταγματική Συνέλευση, αποτελούμενη από δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους
από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα καταρτίσουν το νέο δημοκρατικό σύνταγμα.

ii.

Ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τα συμφέροντα
των δημοκρατικών εκλογικών περιφερειών του - και να ελέγχει την εξουσία των μη
εκλεγμένων οργάνων της ΕΕ. Προτείνουμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
διάφορους τρόπους. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τον
τρόπο με τον οποίο εκλέγονται τα μέλη του. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα
να εκκινεί νομοθεσίες. Και το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να εκλέγει τον Πρόεδρο
της Επιτροπής ελεύθερα και δημοκρατικά - και να απορρίπτει την Επιτροπή και τον
Πρόεδρό της μέσω μιας εποικοδομητικής ψηφοφορίας μη εμπιστοσύνης.
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iii.

Άμεση Δημοκρατία

Πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο για το μέλλον της Ευρώπης.
Ως πρώτο βήμα, θα βελτιώσουμε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ). Θα
μειώσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων υποστηρικτών, και θα ανακαλέσουμε το
δικαίωμα της Επιτροπής να απορρίπτει την ECI κατά βούληση.

iv.

Επιτροπή Κοπεγχάγης

Πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας εναντίον των κυβερνήσεων των
κρατών μελών που προσπαθούν να τa απομακρύνουν. Προτείνουμε να ενισχυθεί το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τη θέσπιση μιας Επιτροπής Κοπεγχάγης, μια ανεξάρτητη
επιτροπή που θα διερευνάει παραβιάσεις του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία εγγυάται την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το
κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

v.

Ριζική Δημοτική Αναδιοργάνωση

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήμαρχοι και δημοτικά κινήματα εμπνέουν ανθρώπους να
συμμετέχουν στην πολιτική και να δημιουργούν αλλαγές σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή
Άνοιξη προτείνει μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση αυτών
των κινήσεων και την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη.
Θα μεταρρυθμίσουμε τους νόμους περί ανταγωνισμού της Ευρώπης, για να επιτρέπουν
στις τοπικές κυβερνήσεις να αντιστέκονται στις ιδιωτικοποιήσεις και να αναδιοργανώνουν
ευκολότερα δημόσιες υπηρεσίες. Θα καταπολεμήσουμε τις νέες αναθεωρήσεις της
Οδηγίας Bolkestein και θα μεταρρυθμίσουμε την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
ώστε να μπορέσουν οι τοπικές κυβερνήσεις να ρυθμίζουν τις τοπικές βιομηχανίες. Θα
εργαστούμε για την αλλαγή των νόμων περί δημοσίων συμβάσεων που περιορίζουν επί
του παρόντος τις δυνατότητες των δήμων να προωθήσουν μια ριζική μετάβαση σε
βιώσιμες και ηθικές οικονομίες. Και θα αγωνιστούμε για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας
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της ΕΕ για το άσυλο ώστε οι δημοτικές αρχές να μπορούν να καλωσορίζουν τους
μετανάστες ενάντια σε πιο περιοριστικούς εθνικούς νόμους.
Τέλος, θα δημιουργήσουμε μια νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να αναλύσουμε τον
τοπικό αντίκτυπο της «κοινής οικονομίας», με στόχο τη θέσπιση ενός κοινού συνόλου
κανονισμών που θα ενισχύουν την τοπική αυτοδιοίκηση και θα σέβονται τις τοπικές
ανάγκες.

vi.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Η διαφάνεια είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Για την εξασφάλιση της λογοδοσίας των
ηγετών, οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να δουν πώς παίρνονται οι αποφάσεις.
Θα ενισχύσουμε το "δικαίωμα πληροφόρησης" στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαθέτουμε
στο κοινό τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων των οργάνων της ΕΕ. Θα
αμφισβητήσουμε τη χρήση των ονομασιών "LIMITE" που εμποδίζουν το κοινό να δει
σημαντικά έγγραφα της ΕΕ. Θα απαιτήσουμε από τους Ευρωβουλευτές να αποκαλύπτουν
πλήρως τη χρήση δημόσιων κονδυλίων και θα καλέσουμε τους Ευρωβουλευτές να
αποκαλύπτουν τα μεγάλα χρηματικά περιουσιακά τους στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.
Τέλος, θα προτείνουμε όλες οι διαπραγματεύσεις εμπορίου και συνθηκών - που συχνά
χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένες - να καταστούν μέρος του δημόσιου μητρώου.

vii.

Υποχρεωτικό Μητρώο Εγγραφής των Λόμπι

Προτείνουμε ένα δημόσιο "Μητρώο Υποχρεωτικής εγγραφής των λόμπι" το οποίο θα
απαιτεί από όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων να εγγράφονται με την ΕΕ
και να απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ να αναφέρουν πότε, πού ,και γιατί
συναντώνται με εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, καθώς και τα οφέλη που
λαμβάνουν από αυτούς- άμεσα ή έμμεσα, πριν ή μετά την εκστρατεία άσκησης επιρροής.
Το σημερινό μητρώο εγγραφών του λόμπι είναι "εθελοντικό". Πιστεύουμε ότι όλες οι
ομάδες συμφερόντων πρέπει να αναγκαστούν να αποκαλύπτουν πόσα δαπανούν στις
εκστρατείες τους και ποιους υπαλλήλους στοχεύουν. Τα πρακτικά όλων των
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συναντήσεων αυτών πρέπει να καταρτίζονται και να υποβάλλονται σε ένα ανεξάρτητο
όργανο εποπτείας.

vii.

Τερματίζοντας το “Μετρητά-για-Ιθαγένεια”

Η χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα περιουσιακά
στοιχεία του αιτούντος. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ πωλούν αυτήν την περίοδο
πωλούν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στον υποψήφιο με την υψηλότερη τιμή. Η Μάλτα, για
παράδειγμα, προσφέρει την υπηκοότητα σε οποιονδήποτε συμφωνεί να δαπανήσει ένα
εκατομμύριο ευρώ για ανάπτυξη και για ακίνητη περιουσία. Αυτά τα καθεστώτα Μετρητάγια-Ιθαγένεια (cash-for-citizenship) παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ισότητα και
καθιστούν την Ευρώπη μια παιδική χαρά για τους υπερ-πλούσιους. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη
θα επιδιώξει να θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα τερματίσει τα προγράμματα cash-forcitizenship.

viii.

Κλείνοντας την περιστρεφόμενη πόρτα

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα εμποδίσει την «περιστρεφόμενη πόρτα» που μετακινεί τους
υπαλλήλους της ΕΕ από δημόσιο αξίωμα σε κερδοφόρες θέσεις λόμπι στον ιδιωτικό
τομέα και ξανά πίσω. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κανονισμός για την περιστρεφόμενη
πόρτα στην ΕΕ σήμερα: οι υπάλληλοι έχουν διετή περίοδο κατά την οποία πρέπει να
υποβάλουν αίτηση για άδεια εργασίας σε λόμπι, και σχεδόν πάντα χορηγείται.
Χρειαζόμαστε μια δεκαετή απαγόρευση άσκησης εργασίας σε θέσεις λόμπι μετά τη
ανάληψη θητείας στην ΕΕ, και οι συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με τους σημερινούς
αξιωματούχους πρέπει να διερευνηθούν.

x.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτη διαφθορά. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών
διοχετεύουν τα χρήματα της ΕΕ στις τσέπες των φίλων, της οικογένειας, και των πολιτικών
υποστηρικτών τους. Οι εταιρείες ασκούν φορολογική απάτη. Και οι Ευρωπαϊκές τράπεζες
ξεπλένουν χρήματα για εγκληματίες. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί για να αυξήσει
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τους πόρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης για να διερευνεί τη
χρήση του δημόσιου χρήματος σε ολόκληρη την ΕΕ, να ενισχύει τις κυρώσεις εναντίον
αξιωματούχων της ΕΕ και κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν κριθεί ένοχες, και
να κλείσει τα παραθυράκια του ΦΠΑ που επιτρέπουν σήμερα δισεκατομμύρια
φορολογικές απάτες κάθε χρόνο.

ix.

Προστασία των πληροφοριοδοτών

Δημοσιογράφοι, ανακριτές, και υπάλληλοι αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους όταν
σφυρίζουν κάποια παραβίαση. Αρκετοί ευρωπαίοι πολίτες που έχουν αναφέρει τη
διαφθορά έχουν δολοφονηθεί και πολλοί άλλοι έχουν αντιμετωπίσει απειλές για τη ζωή
τους. Θα ενισχύσουμε την προστασία των πληροφοριοδοτών για να διασφαλίσουμε τη
σωματική τους ασφάλεια, την ασφάλεια της εργασίας, και το νομικό καθεστώς όταν
εμφανίζουν πληροφορίες.

x.

Διακρατικά δικαιώματα ψήφου

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
Μέχρι σήμερα, εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που ζουν σε "τρίτες χώρες" δεν έχουν την
ευκαιρία να εκλέξουν κανένα βουλευτή του ΕΚ. Μετά τον Brexit, ο αριθμός αυτός μόνο θα
αυξηθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαβίωση στο εξωτερικό δεν πρέπει να επιβαρύνεται με
τον αποκλεισμό της ψήφο σου. Θα αλλάξουμε τον νόμο για να επιτρέψουμε στα προξενεία
των κρατών μελών να φιλοξενούν ψηφοφορίες για τους ευρωπαίους πολίτες εκτός της ΕΕ.
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ΙΙ.

Οι εργαζόμενοι

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί για την ισχύ των εργαζομένων. Εκατομμύρια άνθρωποι
στην Ευρώπη σήμερα δεν μπορούν να βρουν εργασία, και εκατομμύρια περισσότεροι
μπορούν μόνο να έχουν πρόσβαση σε επισφαλείς θέσεις εργασίας με χαμηλές αμοιβές.
Το μερίδιο του πλούτου που κατέχουν οι εργαζόμενοι είναι σε παρακμή και το μερίδιο του
πλούτου που κατέχει το πρώτο 1% συνεχίζει να ανεβαίνει. Πιστεύουμε ότι όλοι οι
άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία με ισχυρές προστασίες εναντίων της
εκμετάλλευσης.

i.

Καθολικό Μέρισμα Πολιτών

Θα δημιουργήσουμε ένα Ταμείο Πλούτου Πολιτών το οποίο θα ανήκει συλλογικά στο
Ευρωπαϊκό κοινό. Αυτό το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
αγορασμένα από τις κεντρικές τράπεζες, ένα ποσοστό κεφαλαιακών αποθεμάτων από τις
αρχικές δημόσιες προσφορές (ΑΔΠ) και έσοδα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
μεταξύ άλλων.
Κάθε χρόνο, το Ταμείο θα διανέμει ένα Καθολικό Μέρισμα Πολιτών που θα επιτρέπει σε
κάθε πολίτη να απολαμβάνει τους καρπούς της οικονομικής δραστηριότητας. Το
προτεινόμενο μέρισμα είναι ανεξάρτητο των πληρωμών κοινωνικής πρόνοιας, της
ασφάλισης ανεργίας, και άλλων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Πιστεύουμε ότι το μέρισμα είναι το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός Καθολικού
Βασικού Εισοδήματος, το οποίο μπορεί να προσφέρει ελευθερία και αξιοπρέπεια σε όλους
τους Ευρωπαίους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης.

ii.

Εγγύηση Εργασίας

Καλούμε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες να καταλήξουν σε μια πολυμερή συμφωνία που θα
εγγυάται θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους ευρωπαίους κατοίκους που
αναζήτούν. Η Εγγύηση Εργασίας θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να
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απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους σε χρήσιμες θέσεις εργασίας και θα παρέχει
μισθούς σε εκατομμύρια εργαζομένους σε τομείς όπως η κοινωνική μέριμνα που στο
παρών είναι θέσεις μη αμειβόμενες. Μέσω αυτής της Εγγύησης Εργασίας, μπορούμε να
τερματίσουμε τη δίδυμη κρίση της ανεργίας και της αναγκαστικής μετανάστευσης στην
Ευρώπη.

iii.

Σύμφωνο Εργαζομένων

Θα προτείνουμε ένα Σύμφωνο Εργαζομένων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Σύμφωνο θα εισαγάγει μια νέα Ευρωπαϊκή
νομοθεσία περί ελάχιστων μισθών, η οποία θα περιλαμβάνει κριτήρια για τη σύγκλιση των
μισθών σε όλη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν
συλλογικές συμβάσεις. Θα δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο εργασίας της ΕΕ, με ανώτατο
όριο 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα και τουλάχιστον 35 ημέρες άδειας διακοπών ανά
έτος. Θα χρηματοδοτήσει μια νέα Πανευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας που
θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών για να
επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργοδοτών με την εργατική νομοθεσία και τη δίκαιη
μεταχείριση των εργαζομένων.

iv.

Μεταρρύθμιση της Εταιρικής Κουλτούρας

Θα αγωνιστούμε για να αλλάξουμε την ισορροπία εξουσίας μεταξύ εργαζομένων και
διοίκησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα εισαγάγουμε νομοθεσία που θα καταργεί τα
εταιρικά επιδόματα και θα ρυθμίζει αυστηρά την αμοιβή των διευθυντικών στελεχών,
φέρνοντάς την σε ένα πολλαπλάσιο του χαμηλότερου μισθωτού προσωπικού. Και επίσης
θα διασφαλίσουμε τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών να περιλαμβάνουν διευθυντές
που εκλέγονται άμεσα από τους ίδιους τους εργαζομένους, δίνοντας μεγαλύτερη
εκπροσώπηση στα συμφέροντα των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση.
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v.

Ταμεία Ιδιοκτησίας Εργαζομένων

Προτείνουμε ένα σχέδιο που θα φέρει τις επιχειρήσεις υπό μερικό έλεγχο των
εργαζομένων που απασχολούν. Το σχέδιό μας θα υποστηρίξει μεσαίες έως μεγάλες
εταιρείες για τη δημιουργία Ταμείων Ιδιοκτησίας Εργαζομένων που θα διανέμουν ένα
ετήσιο ποσοστό των μετοχών τους στους υπαλλήλους τους. Τα κεφάλαια αυτά δεν θα
παρέχουν μόνο ετήσια μερίσματα στους εργαζόμενους. Θα αυξήσουν επίσης τη φωνή των
εργαζομένων στις αποφάσεις της εταιρείας ως μέτοχοι. Ως εκ τούτου, θα αποτελούν ένα
σημαντικό βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

vi.

Διεθνική Επιτροπή Εργαζομένων

Εάν οι Ευρωπαϊκές εταιρείες λειτουργούν διεθνικά, οι εργαζόμενοι της Ευρώπης πρέπει
να οργανωθούν σε διεθνικό επίπεδο. Επί του παρόντος, πολλές διεθνείς εταιρείες
στηρίζονται σε επισφαλή εργασία και φέρνουν αντιμέτωπους τους εργαζομένους
διαφορετικών χωρών για να μειώσουν το κόστος.
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα δημιουργήσει μια Διεθνική Επιτροπή Εργαζομένων που θα
ενισχύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλη την ήπειρο. Η Επιτροπή θα ενεργήσει
ως «ένωση έσχατης ανάγκης» για εργαζόμενους που επί του παρόντος δεν έχουν
πρόσβαση σε οργάνωση εργασίας. Και η Επιτροπή θα υποστηρίξει το σχηματισμό νέων
διεθνικών συνδικάτων για να αντικρούσουν τις εταιρείες που βασίζονται σε επισφαλή
εργασία.

vii.

Βελτίωση της αυτοαπασχόλησης

Για πολλούς εργαζόμενους, η αυτοαπασχόληση παρέχει ελευθερία και ευελιξία. Ωστόσο,
ορισμένες εταιρείες - ιδίως οι διαδικτυακές πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες
μεταφοράς και παράδοσης - παρακάμπτουν την προστασία των εργαζομένων
αντικαθιστώντας τους εργαζόμενους με ανάδοχους .
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν
πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα με τους κατώτατους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας
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όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Θα μεταρρυθμίσουμε τον νόμο περί ανταγωνισμού που
περιορίζει τις δυνατότητες των αυτοαπασχολουμένων να διαπραγματεύονται συλλογικά
αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Θα αγωνιστούμε για την επέκταση των υφιστάμενων
εργασιακών κανονισμών, των κοινωνικών προστασιών και των εργοδοτικών εισφορών για
να συμπεριλάβουμε και τους αυτοαπασχολούμενους.

viii.

Δημόσιος τομέας Erasmus

Ο δημόσιος τομέας απασχολεί εκατομμύρια Ευρωπαίους και εξυπηρετεί εκατομμύρια κάθε
μέρα: οι επιδόσεις του είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Ευρώπης. Θα
εισαγάγουμε ένα πρόγραμμα Erasmus για τους δημόσιους υπαλλήλους για να
προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων των θεσμών της ΕΕ και υπαλλήλων
δημοσίων τομέων των κρατών μελών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, από τον
τομέα της υγείας και περίθαλψης μέχρι τη δικαιοσύνη και τη ασφάλεια.
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III.

Αλληλεγγύη

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι κάθε άτομο δικαιούται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.
118 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού. Οι άστεγοι αυξάνονται και εκατομμύρια νοικοκυριά υποφέρουν από
επισιτιστική ανασφάλεια. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην
αλληλεγγύη και η ΕΕ πρέπει να το τιμήσει.

i.

Μετασχηματισμός της Eνιαίας Aγοράς

Πιστεύουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να εμποδίζεται στην παροχή δημόσιων
αγαθών εξαιτίας ιδιωτικών συμφερόντων. Θα αντικαταστήσουμε την αρχή του ελεύθερου
ανταγωνισμού στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ με την αρχή της αλληλεγγύης.
Θα εισαγάγουμε θεμελιώδεις αλλαγές στον κανονισμό περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ,
προκειμένου να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.
Θα διευρύνουμε τον κανονισμό "De Minimis", προκειμένου οι δημόσιες αρχές να μπορούν
να επενδύουν σε κρίσιμες υπηρεσίες και θα εγγυηθούμε το δικαίωμά τους να τις
αναδιοργανώνουν, ανάλογα με τις ανάγκες.
Επιπλέον, θα μεταρρυθμίσουμε τη ρύθμιση περί δημοσίων συμβάσεων, διευρύνοντας τον
ορισμό των δημόσιων συμβάσεων για "κοινωνική αξία", προκειμένου να διευκολυνθεί η
συνεταιριστική ιδιοκτησία και να επιτραπεί η δημόσια παροχή υπηρεσιών όπως η
υγειονομική περίθαλψη.

ii.

Διεύρυνση του Ταμείου Συνοχής

Προτείνουμε μια σημαντική επέκταση στο Ταμείο Συνοχής της ΕΕ προκειμένου να
υποστηριχθούν οι υπανάπτυκτες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι
να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση συνοχής από το επίπεδο των κρατών μελών,
παρέχοντας πόρους σε τοπικές κοινότητες που έχουν ανάγκη και δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να επενδύσουν σε τοπικές υπηρεσίες. Θα επεκτείνουμε επίσης τις
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αρμοδιότητες του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ να συμπεριλαμβάνει επενδύσεις σε στέγαση,
υγεία, και άλλες κοινωνικές εγκαταστάσεις.

iii.

Πρόγραμμα Αλληλεγγύης

Προτείνουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ακραίας
φτώχειας και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά για κάθε κάτοικο της
Ευρώπης. Θα αυξήσουμε ριζικά τον προϋπολογισμό του Ταμείου για την Ευρωπαϊκή
Ενίσχυση προς τους Πλέον Άπορους, ή ΕΕΠΑ (Fund for European Aid to the most
Deprived, ή FEAD), αυξάνοντας την εμβέλειά του σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται
πολύ, και παρέχοντας ισχυρότερη στήριξη στους ΜΚΟ (NGO) που ήδη παρέχουν
επισιτιστική βοήθεια.

iv.

Εξάλειψη της Παιδικής Φτώχειας

Η κρίση της παιδικής φτώχειας στην Ευρώπη είναι σοβαρή: το ένα τέταρτο όλων των
παιδιών βιώνει ή κινδυνεύει να βιώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η
Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα εισαγάγει ένα σχέδιο για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, το
οποίο θα δεσμεύει περισσότερους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να
εξασφαλίζει σε κάθε παιδί την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στη στέγαση, στη
διατροφή, και στην εκπαίδευση. Το σχέδιο θα θέσει στόχο τη μείωση της παιδικής
φτώχειας στο στρατηγικό σχέδιο του 2020, και θα απαιτήσει στενή παρακολούθηση της
προόδου των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Eξάμηνο.

v.

Στεγαστική Ασφάλεια για Όλους

Η αξιοπρεπής στέγαση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όμως εκατομμύρια οικογένειες
στην Ευρώπη ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες και κινδυνεύουν να εκδιωχθούν. Καλούμε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να καταλήξουν σε μια πολυμερή συμφωνία για τη
χρηματοδότηση και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης σε όλους τους ευρωπαίους
κατοίκους. Επιπλέον, θα εισαγάγουμε ορισμένους νέους κανονισμούς για την
καταπολέμηση της αστικής αναβάθμισης, της εκτόπισης, και της ανασφάλειας όσον αφορά
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τη μίσθωση ή την ιδιοκτησία. Ζητάμε ένα εναρμονισμένο σύστημα προστασίας των
ενοικιαστών, περιλαμβανομένων των ορίων για τις αυξήσεις ενοικίων, ελάχιστου
μισθωτικού χρόνου, και την προστασία από τις εξώσεις. Θα εισαγάγουμε ένα ευρωπαϊκό
πρότυπο στέγασης που θα κατευθύνει τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
προς την ανακαίνιση ανεπαρκών κοινωνικών κατοικιών. Και θα διεκδικήσουμε κενά κτίρια
σε περιοχές υψηλής ζήτησης για στέγαση αστέγων.

vi.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο Υγείας

Προτείνουμε ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Υγειονομικής Περίθαλψης για να δεσμεύσουμε τα
κράτη-μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με την ΕΕ, για την ταχεία βελτίωση της παροχής
υγειονομικής περίθαλψης. Το πρότυπο θα οριστεί ως ένα καλάθι ελάχιστων υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης, με στόχους τις επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης στα κράτη μέλη και ειδικές διατάξεις για ιστορικώς περιθωριοποιημένες
ομάδες, και άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα κατευθύνουμε κεφάλαια από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για να στηρίξουμε τις περιφέρειες που αγωνίζονται να επιτύχουν
αυτά τα πρότυπα.

vii.

Δικαίωμα στο Νερό

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό νερό και
αποχέτευση. Θα κατοχυρώσουμε το "δικαίωμα πρόσβασης στο νερό και στην
αποχέτευση" στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, και θα εισαγάγουμε ένα μορατόριουμ για
κάθε απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα
εισαγάγουμε νομοθεσία που απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε δημόσιους
υδάτινους πόρους και να παράσχουν πρόσθετη στήριξη σε νοικοκυριά που δεν έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν για το νερό από μόνα τους.

ix.

Αλληλεγγύη για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η ΕΕ δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Θα
προτείνουμε νέα νομοθεσία που θα παρέχει μεγαλύτερους πόρους για την εξάλειψη όλων
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των μορφών αρχιτεκτονικών εμποδίων στα δημόσια κτίρια, θα εγγυάται την υγειονομική
περίθαλψη για όλες τις μορφές αναπηρίας, θα διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
παρέχουν αξιοπρεπή και κατάλληλη εκπαίδευση και θα φροντίζουν τα άτομα με αναπηρίες
να ζουν ανεξάρτητα ζωή. Πιστεύουμε ότι αυτά δεν είναι απλά ζητήματα πρόσβασης - είναι
ζητήματα δικαιοσύνης.

x.

Αποποινικοποίηση των Ναρκωτικών

Η Ευρώπη πρέπει να δείξει το δρόμο προς μια λογική και συνετή πολιτική για τα
ναρκωτικά. Ζητάμε τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας και την αποποινικοποίηση της
κατανάλωσης ναρκωτικών, ευρύτερα. Συστήματα όπως η Πορτογαλία, στα οποία η
μαριχουάνα αποποινικοποιείται αλλά η κατανάλωση μαριχουάνας είναι αντίθετη προς το
νόμο, είναι μη βιώσιμα. Πρέπει να την νομιμοποιήσουμε και να παράσχουμε ιατρική
βοήθεια σε όλους τους χρήστες ναρκωτικών που ζητούν θεραπεία, αντί να τους
φυλακίσουμε.
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IV.

Η Φύση, το Κλίμα & η Πράσινη Μετάβαση της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη αντιπροσωπεύει ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα, η ΕΕ επέτρεψε στα ιδιωτικά συμφέροντα να καταστρέψουν το φυσικό μας
περιβάλλον, να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, να κατασχέσουν κοινά αγαθά, και να
θυσιάσουν την καλή διαβίωση των ζώων. Σήμερα, οι επιστήμονες είναι ομόφωνοι στο να
τονίζουν τη θανατηφόρα απειλή που θέτει η κλιματική αλλαγή, όπως αποδεικνύεται από
τις μαζικές εξαφανίσεις στη φυσική χλωρίδα και πανίδα της Γης.
Η απειλή αυτή απαιτεί μια φιλόδοξη και επείγουσα αντίδραση: αποφασιστική αλλαγή στον
τρόπο ανάπτυξης και μια μετάβαση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας - ενέργεια,
κατανάλωση, τρόφιμα και γεωργία, στέγαση, κατανάλωση, και οικονομική ανάπτυξη.
Πρόκειται για ένα ζήτημα επιβίωσης για τον πλανήτη και για τις μελλοντικές γενιές. Η
Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της με αποφασιστικότητα.

i.

Πράσινη Nέα Συμφωνία

Θα εισαγάγουμε ένα Πράσινο Πρόγραμμα Επενδύσεων που θα επενδύει 500 δισ. Ευρώ
ετησίως στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Η επένδυση από την
Πράσινη Νέα Συμφωνία θα μεταμορφώσει τις Ευρωπαϊκές υποδομές ώστε να
ευθυγραμμιστούν με τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους μας και τις συστάσεις της
IPCC, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε μεθόδους μεταφοράς χαμηλών
εκπομπών και στην κατασκευή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω Πράσινων επενδυτικών ομολόγων
που εκδοθούν από τις δημόσιες τράπεζες επενδύσεων των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και
θα υποστηριχθεί από μια συμμαχία κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης που θα είναι έτοιμη
να παρέμβει στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων σε περίπτωση που οι αποδόσεις των
πράσινων επενδυτικών ομολόγων αρχίσουν να αυξάνονται.
Το πρόγραμμα θα συμβουλευτεί τις κοινότητες, τις πόλεις και τους δήμους για την
ανάπτυξη και διαχείριση των έργων που έχουν μεγαλύτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα για να
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διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας στις πράσινες βιομηχανίες για όσους
εγκαταλείπουν τις βιομηχανίες που βασίζονται σε καύσιμα.

ii.

2030 Σύμφωνο για το Κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα προκειμένου να προστατεύσει τον
πλανήτη από την ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος και να διατηρήσει την παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμούς. Θα εισαγάγουμε ένα Σύμφωνο
Κλίματος 2030 που θα θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τη συνολική
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, θα υποστηρίξουμε τη σταδιακή κατάργηση όλων
των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και θα ενισχύσουμε την αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Θα προωθήσουμε την κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές, θα αναπτύξουμε υποδομές για
περπάτημα, ποδηλασία και δημόσιες μεταφορές, καθώς και θα ενθαρρύνουμε τη
μετάβαση από τις εμπορευματικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές
μεταφορές.
Και θα στηρίξουμε την ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εξαλείφοντας τα υπάρχοντα εμπόδια στην παραγωγή και στην αποθήκευση ενέργειας από
την ηλιακή και αιολική ενέργεια, και επενδύοντας στην διανομή της ενέργειας με έξυπνα
και ασφαλή δίκτυα παροχής.

iii.

Τιμολόγηση ορυκτών καυσίμων

Θα αυξήσουμε τις τιμές στον άνθρακα για να ευθυγραμμίσουμε την Ευρώπη με στόχους
εκπομπών ρίπων. Προτείνουμε ένα προοδευτικό φόρο άνθρακα βάσει του επιπέδου
ανάπτυξης και εκπομπών μιας χώρας. Επιπλέον, προτείνουμε έναν συνοριακό φόρο
άνθρακα που αυξάνει την τιμή των προϊόντων που παράγονται από άνθρακα από χώρες
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εκτός της ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις επιπτώσεις
τους στο κλίμα διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους. Και θα
μεταρρυθμίσουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών μειώνοντας τον αριθμό των
πιστοποιητικών εκπομπών και συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους βιομηχανικούς τομείς
και αέρια θερμοκηπίου στο πεδίο εφαρμογής του.

iv.

Μεταρρύθμιση της Πολιτικής για τη Γεωργία και τη Χρήση γης

Θα μετατρέψουμε την ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας και χρήσης γης προκειμένου να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και των πόρων και να βελτιώσουμε την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Ως πρώτο βήμα, θα εναρμονίσουμε την Κοινή Γεωργική Πολιτική με πολιτικές όπως η
Oδηγία για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Υδατα, η Οδηγία για το
Αζωτο, η Οδηγία για τα Φυτοφάρμακα, η Οδηγία για τη Μείωση των Εκπομπών και η
Θαλάσσια Στρατηγική.
Επιπλέον, θα ξεκινήσουμε μια αλλαγή από την εντατική γεωργία ζώων μεγάλης κλίμακας
στην Ευρώπη προς τις βιώσιμες και μικρής κλίμακας πρακτικές, κυρίως
αναπροσανατολίζοντας τις επιχορηγήσεις της ΚΓΠ προς την οργανική, λαχανικώνπροτιμησιακή, permaculture γεωργία και τη συνδεδεμένη έρευνα. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ
πρέπει να επιδιώξει την ποιότητα της διατροφικής αυτάρκειας, μειώνοντας παράλληλα την
εξάρτησή μας στις εμπορικές εξαγωγές και το γεωργικές χωματερές.
Πιστεύουμε στον εορτασμό της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Θα υποστηρίξουμε τους
δασοκόμους να αυξήσουν την ποικιλία των ειδών τους, να προωθήσουν την
αναδιάρθρωση των δασών και την προσαρμογή του κλίματος και να ξεκινήσουν την
αναδάσωση. Τέλος, θα αυξήσουμε την ευρωπαϊκή συμβολή στη βιοποικιλότητα στο
πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 των προστατευόμενων περιοχών, των περιοχών Υψηλής
Φυσικής Αξίας και όλων των απαραίτητων οικολογικών διαδρόμων και των ζωνών
προστασίας.
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v.

Πρότυπο Καλής Μεταχείρισης των Ζώων

Θα εναρμονίσουμε τους νόμους για την προστασία των ζώων με ένα νέο Πρότυπο Καλής
Διαβίωσης Ζώων. Το πρότυπο αυτό θα στοχεύει σε πρακτικές όπως η εκτροφή
ελαττωμάτων, η υποχρεωτική σίτιση, η τοποθέτηση χοιρομητέρων στο κιβώτιο και η
μεταφορά ζώων. Θα ενισχύσουμε τους κανονισμούς των ζώων στη βιομηχανία, την
έρευνα και την εκπαίδευση και θα ενθαρρύνουμε την αντικατάστασή τους με εναλλακτικές
μεθόδους όπως η κυτταροκαλλιέργεια και τα βιοτσίπς.
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vi.

Σχέδιο Πρόληψης, Προστασίας, και Προσαρμογής Καταστροφών

Θα προστατεύσουμε τους πολίτες και τις κοινότητές τους από φυσικές καταστροφές. Θα
καταρτίσουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για σεισμικό και υδρογεωλογικό κίνδυνο, το οποίο θα
κατευθύνει πόρους για (i) την ταξινόμηση των κινδύνων και τη δημιουργία δημόσιων
χαρτών επικινδυνότητας, (ii) την ανακαίνιση υποδομών με υψηλά επίπεδα ευπάθειας, (iii)
νέα πρότυπα για κατασκευές, και (iv) επισκευές των περιοχών σε κίνδυνο. Το σχέδιο θα
επεκτείνει το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να υποστηρίζει τις τοπικές κυβερνήσεις να
αναπτύξουν στρατηγικές για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών.

vii.

Καταπολέμηση της Ρύπανσης

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Θα απαγορεύσουμε τις ανοικτές χωματερές και θα εισαγάγουμε νέους κανονισμούς για να
εξασφαλίσουμε ότι οι χώροι ταφής σκουπιδιών θα διαχειρίζονται με πολύ υψηλά πρότυπα
για την προστασία του νερού από τη ρύπανση. Θα μειώσουμε δραματικά τις εξαγωγές
αποβλήτων και θα επιδοτήσουμε νέες έρευνες σε μεθόδους ανακύκλωσης και
βιοαποικοδομήσιμα υλικά για την αναβάθμιση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώπη.
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Θα λάβουμε ισχυρή στάση εναντίον της παραγωγής ρύπων. Θα εισαγάγουμε κανονισμούς
για τον περιορισμό της ρύπανσης από βαριά μέταλλα τα οποία δηλητηριάζουν το νερό, τη
ρύπανσης από φαρμακευτικά προϊόντα που οδηγούν σε ανθεκτικά σε φάρμακα σούπερ
μικροοργανισμούς, και μικροπλαστικά που σκοτώνουν την υδρόβια ζωή.
Για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, θα υποστηρίξουμε έναν ευρωπαϊκό φόρο
επί της παραγωγής πλαστικού. Οι τρέχοντες φόροι της ΕΕ στοχεύουν σε κράτη μέλη που
δεν ανακυκλώνουν το πλαστικό τους, αλλά δεν παρέχουν κίνητρα στις εταιρείες να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν πλαστικά στα προϊόντα τους. Θα φορολογούμε τους
παραγωγούς των πλαστικών.

viii.

Η Μπλε Μετάβαση της Ευρώπης

Πρέπει να σεβόμαστε τους ωκεανούς μας, και να απομακρυνθούμε από ένα μοντέλο που
τους αντιμετωπίζει ως αποθέματα αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα προτείνει μια
μπλε μετάβαση στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή στρατηγική και στην οδηγία πλαίσιο για τα
ύδατα.
Θα εισαγάγουμε νομοθεσία που διατηρεί την αλιεία σε βιώσιμα επίπεδα, θέτοντας τα όρια
για την αλιεία κάτω απ’ τα επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης και επενδύοντας
μεγαλύτερους πόρους σε βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας, από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ. Θα επεκτείνουμε ριζικά τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές σε όλη την Ευρώπη
προκειμένου να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Θα εφαρμόσουμε το
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτρέπει την εκμετάλλευση των πόρων
βαθέων υδάτων. Και θα βελτιώσουμε το σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης στους
ωκεανούς για να μειώσουμε την ποσότητα αποβλήτων στα ύδατά μας.

ix.

Απαγόρευση της Fracking

Θα προτείνουμε μια Πανευρωπαϊκή απαγόρευση του «fracking» και της χρήσης του
σχιστολιθικού αερίου. Οι μέθοδοι Fracking αποτελούν μια σημερινή απειλή για την υγεία
και το κλίμα μας. Καλούμε τον άμεσο τερματισμό τους.
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Χ.

Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δικαστήριο

Θα εργαστούμε για τη δημιουργία ενός ειδικού οργάνου, μέρους του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, που θα διερευνεί και θα κρίνει τη συμμόρφωση με την Σύμφωνο Κλίματος
2030 και με την Οδηγία για τις Εθνικές Οριακές τιμές Εκπομπών. Το Περιβαλλοντικό
Δικαστήριο επίσης θα μπορεί να αποφανθεί και σε Ευρωπαϊκές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και το σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων σε
βιομηχανίες όπως η αλιεία, η εξόρυξη και η γεώτρηση.
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V. Ευρωζώνη και Δημοσιοοικονομικά της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι οι οικονομικοί θεσμοί της Ευρώπης πρέπει να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών, όχι των ολίγων. Η δομή της Ευρωζώνης
δημιούργησε σοβαρές ανισότητες μεταξύ χωρών, περιφερειών και τάξεων. Η επιβολή της
"λιτότητας" έχει εμβαθύνει αυτές τις ανισότητες και έχει εμποδίσει τις εθνικές κυβερνήσεις
να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους προκλήσεις. Τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ βοηθούν
στο να εξισορροπήσει η Ευρωπαϊκή οικονομία - αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πολύ
περισσότερο για να μπορέσουμε να εκδημοκρατίσουμε τα δημοσιοοικονομικά της ΕΕ, να
αποτρέψουμε μια άλλη οικονομική κρίση, και να αποκαταστήσουμε την πίστη στο
Ευρωπαϊκό έργο.

i.

Διεύρυνση του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί ζωτική πηγή επενδύσεων για όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Θα εισαγάγουμε νέα μέτρα για την επέκταση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ θα
αντιστοιχίσουμε αυτές τις δεσμεύσεις δαπανών με τους πόρους της ΕΕ. Θα αναπτύξουμε
αρκετούς οδούς για την αύξηση των εσόδων για αυτόν τον φιλόδοξο προϋπολογισμό,
συμπεριλαμβανομένου και ενός φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, ενός φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, και
της εισαγωγής νέων Ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε
ολόκληρη την ΕΕ.

ii.

Εκδημοκρατισμός του προϋπολογισμός της ΕΕ

Παρά τον κεντρικό ρόλο της στα δημοσιοοικονομικά της ΕΕ, οι πολίτες έχουν
περιορισμένη άποψη στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και αποφασίζεται ο
προϋπολογισμός της ΕΕ. Θα εισαγάγουμε νέα μέτρα για να αποκτήσουμε τον έλεγχο των
πόρων της ΕΕ. Καλούμε όλα τα Ευρωπαϊκά κόμματα να δημοσιεύουν τις δημοσιονομικές
τους προτεραιότητες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να
επιτρέψουν στους πολίτες να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους έναντι των δαπανών της
ΕΕ. Και θα επιτρέψουμε στους πολίτες και τις λαϊκές οργανώσεις να συμμετάσχουν στη
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φάση των «πιλοτικών έργων» της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, παρέχοντας ένα μέρος της χρηματοδότησης στα προτεινόμενα έργα τους,
προκειμένου να αποδείξουν την αξία τους και να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους
πόρους στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

iii.

Εργαλείο Παρακολούθησης Προϋπολογισμού

Η διαφάνεια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και για την εξασφάλιση της δίκαιης δαπάνης των χρημάτων της ΕΕ. Θα
αναπτύξουμε ένα ψηφιακό εργαλείο που θα επιτρέπει στο κοινό να δει πού πηγαίνουν τα
χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ, πώς ξοδεύονται, και ποια είναι τα αποτελέσματα
αυτών των έργων.

iv.

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκκαθάρισης

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής ανισότητας στην ΕΕ, πρέπει να σκεφτούμε πέρα
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι χώρες που ακολουθούν σταθερά μεγάλα εμπορικά
πλεονάσματα υποβαθμίζουν τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, πληγώνοντας όλους.
Αντιστρόφως, οι χώρες με σταθερά εμπορικά ελλείμματα μπορούν εύκολα να πέσουν σε
κρίσεις χρέους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκκαθάρισης (EEE), η οποία θα εξισορροπήσει τις ομαλές εμπορικές σχέσεις της
Ευρώπης. Το EΕΕ θα δημιουργήσει μια κοινή λογιστική μονάδα και θα αξιολογεί κάθε
χώρα για το πόσο εξάγει ή πόσο εισάγει. H EEE θα φορολογεί χώρες με υψηλά επίπεδα
εμπορικού πλεονάσματος και θα χρησιμοποιεί αυτά τα πρόσθετα κεφάλαια για να
επενδύει σε περιφέρειες που δεν έχουν πρόσβαση σε επενδυτικούς πόρους. Με τον
τρόπο αυτό, η EEE θα μειώσει σημαντικά τις διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ. Επιπλέον, h EEE θα ενθαρρύνει τις χώρες με μεγάλα εμπορικά
πλεονάσματα να σταματήσουν "να ζουν κάτω από τα μέσα τους" και να αυξήσουν τους
μισθούς και τις επενδύσεις, μειώνοντας επίσης την ανισότητα εντός των χωρών.
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iv.

Μετατροπή του δημόσιου χρέους

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει θέσει ένα σκληρό όριο στο χρέος των κρατών μελών.
Ωστόσο, από το 2008, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν υπερβεί αυτό το όριο. Η
Ευρωζώνη χρειάζεται μια βιώσιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα προσφέρουμε την
ευκαιρία στα κράτη μέλη να μετατρέψουν το χρέος τους με ένα δάνειο που θα
εξυπηρετείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολύ χαμηλό επιτόκιο,
μειώνοντας βραχυπρόθεσμα το χρέος, αλλά και μακροπρόθεσμα, λόγω του χαμηλού
επιτοκίου. Θα διασφαλίσουμε επίσης ότι η ΕΚΤ θα προστατεύεται από ζημίες,
διασφαλίζοντας ότι οι νέες υποχρεώσεις της θα έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων
υποχρεώσεών της, και αναγκάζοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να
διασφαλίζει αυτά τα ομόλογα.

vi.

Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης

Θα ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα
της Ευρωζώνης και να την προστατέψουμε από μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Το
σχέδιό μας είναι διττό. Πρώτον, θα υποστηρίξουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης
καταθέσεων που θα μοιράζει το ρίσκο σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Δεύτερον, θα
επεκτείνουμε την Οδηγία για την Διάσωση και Εξυγίανση Τραπεζών να υπολογίσει όλες
τις τράπεζες «ζόμπι» που λειτουργούν σήμερα. Προτείνουμε να μετατοπιστούν αυτές οι
τράπεζες σε μια δικαιοδοσία της Eυρωζώνης, προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να
ανακεφαλαιοποιηθούν.

vii.

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός Eυρωπαϊκού Tαμείου που θα επεκτείνει ριζικά τις
επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Oi σημερινές πολιτικές - από το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης έως το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβόλαιο – έχει
δημιουργήσει ένα ζουρλομανδύα. Οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε
δημοσιονομικούς πόρους και ως εκ τούτου η Ευρώπη υπέστη μια κρίση υποεπενδύσεων.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα καταργήσει τους περιορισμούς αυτούς μέσω ενός συνδυασμού
φόρων και ομολόγων της ΕΕ. Ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να
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καθοδηγήσει την Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal ) με την έκδοση των
ομολόγων του, μεταξύ άλλων έργων.

viii.

Εκδημοκρατισμός του ΕΜΣ

Οι ισχυρότατοι οικονομικοί θεσμοί της Ευρώπης πρέπει να ανήκουν στον λαό. Θα
αγωνιστούμε για την υπαγωγή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στη
δικαιοδοσία της ΕΕ, την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
διαχείριση των υποθέσεων του και την παύση των εξουσιών «βέτο» που επιτρέπουν στις
πλούσιες χώρες να εμποδίζουν τον ΕΜΣ να εξυπηρετεί τις φτωχότερες.

ix.

Εκδημοκρατισμός της ΕΚΤ

Επιπλέον, θα μεταρρυθμίσουμε την ΕΚΤ προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη φωνή στις
ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, θα παρατείνουμε την εντολή της ΕΚΤ
πέραν της σταθερότητας των τιμών να περιλαμβάνει τη διατήρηση ενός χαμηλού
ποσοστού ανεργίας. Το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη
αυτή τη "διπλή εντολή". Είναι καιρός να ακολουθήσει σ ’αυτό και η ΕΚΤ.
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VI.

Χρέος, φόρος, & το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Θα μετατρέψουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να δώσουμε προτεραιότητα στους
ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. Η κρίση του 2008 αποκάλυψε θεμελιώδεις αδυναμίες
στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Στα χρόνια όμως που πέρασαν, οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής δεν κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν. Εκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να παλεύουν με τα χρέη, ενώ οι τράπεζες αποκομίζουν κέρδη ρεκόρ.
Χρειαζόμαστε ένα συνολικό σχέδιο αλλαγής.

i.

Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα

Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στην
υγεία, και στην εκπαίδευση, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην ιδιωτική
χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη προτείνει μια Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα (EΛΤ)
που θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε γειτονιάς, σε κάθε δήμο της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος θα
διευθύνει το EΛΤ στη δικαιοδοσία του, εκδίδοντας εθνικές φορολογικές πιστώσεις για τη
δημιουργία ρευστότητας για κάθε υποκατάστημα. Στη συνέχεια, η EΛΤ θα χρησιμοποιήσει
μια Δημόσια Ψηφιακή Πλατφόρμα Πληρωμών (ΔΨΠΠ) για την ανάληψη καταθέσεων και
την παροχή δανείων βάσει αυτών των πιστώσεων φόρου. Μέσω αυτού του μηχανισμού, η
ΕΛΤ μπορεί να επενδύσει σε μια σειρά δημοτικών υπηρεσιών χωρίς να αυξήσει τα
ελλείμματα των κρατών μελών.

ii.

Οργανισμός αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους

Προτείνουμε μια νέα υπηρεσία για την προστασία των οικογενειών που παλεύουν με το
χρέος, και για την υποστήριξη των κοινοτικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Τα χειρότερα από τα επισφαλή χρέη θα μεταφερθούν σε έναν Οργανισμό
Αναδιάρθρωσης του Ιδιωτικού Χρέους σε αντάλλαγμα για φορολογικές πιστώσεις ίσης
αξίας. Καθώς το χρέος υπόκειται σε επεξεργασία, θα εισαγάγουμε ένα μορατόριουμ στις
κατασχέσεις κατοικιών και τους πλειστηριασμούς, επιτρέποντας στους οφειλέτες να
πληρώνουν το μίσθωμα απευθείας στον ΟΑΙΧ. Τέλος, όταν είναι πάλι φερέγγυες, οι
οφειλέτες θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν το σπίτι τους πίσω απ’ το ΟΑΙΧ.

31

iii.

Τερματισμό στους φορολογικούς Παράδεισους

Απαιτούμε φορολογική δικαιοσύνη. Κάθε χρόνο, η ΕΕ χάνει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο
ευρώ από εταιρείες και άτομα που αποφεύγουν να πληρώνουν τους φόρους τους. Πρέπει
να τερματίσουμε αυτό το άδικο σύστημα.
Η Ευρωπαϊκή Ανοιξη θα υποβάλει προσφυγή στους νόμους που επιτρέπουν σε χώρες
όπως το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία να επιτρέπουν φοροδιαφυγή.
Θα καθαρίσουμε επίσης τον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης. Θα εισαγάγουμε έναν απλό
κανόνα: οι τράπεζες που δεν αποκαλύπτουν τι κάνουν στους φορολογικούς παραδείσους
δεν θα μπορούν να λειτουργούν στην Ευρώπη.
Τέλος, θα διερευνήσουμε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τα άτομα με λογαριασμούς σε
απαγορευμένους φορολογικούς παραδείσους εκτός της ΕΕ. Εάν έχουν συλληφθεί να
εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή, θα ανακαλέσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους.

iv.

Μητρώο Πραγματικής Ιδιοκτησίας

Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις κελύφους και "οντότητες ειδικού σκοπού" που δεν
δηλώνουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα εισαγάγει ένα
Μητρώο Πραγματικών Ιδιοκτητών, το οποίο θα απαιτεί από όλες τις εταιρείες, τις
επιχειρήσεις και τις οικονομικές οντότητες να δηλώνουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών τους
και τις λεπτομέρειες των περιουσιακών τους στοιχείων. Απαιτούμε διαφάνεια.

v.

Ευρωπαϊκός φόρος κληρονομίας

Προτείνουμε οι ευρωπαϊκές χώρες να καταλήξουν σε μια πολυμερή συμφωνία σχετικά για
τον φόρο κληρονομιάς προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά της οικονομικής
ανισότητας από τη μια γενιά στην άλλη και να παρέχει μια ισχυρή και αποτελεσματική
βάση χρηματοδότησης για τις δαπάνες του προγράμματός μας.
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vi.

Εφαρμογή του Συντονισμένου Εταιρικού Φόρου

Θα τελειώσουμε τον «αγώνα δρόμου για τη χαμηλότερη θέση» της εταιρικής φορολογίας.
Υποστηρίζουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια «Κοινή Ενοποιημένη
Βάση Φορολογίας των επιχειρήσεων» και θα πιέσουμε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής εντολής.

vii.

Εξοικονόμηση χρηματοδότησης

Προκειμένου να αποφευχθεί η απερίσκεπτη τραπεζική που οδήγησε στην τελευταία
χρηματοπιστωτική κρίση, ζητούμε ένα νέο μακροπροληπτικό πλαίσιο για τη μείωση των
κινδύνων και την ενθάρρυνση των επενδύσεων ανάμεσα στις τράπεζες της Ευρώπης. Θα
αυξήσουμε τον ελάχιστο ποσοστό ιδίου κεφαλαίου προκειμένου να αυξήσουμε την
ανθεκτικότητα των τραπεζών. Θα περιορίσουμε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
που επιτρέπεται να συσσωρεύουν οι τράπεζες, προκειμένου να τις εμποδίσουμε να
γίνουν «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν». Και θα απαγορεύσουμε τα τοξικά
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διαστρεβλώνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών και
θέτουν σε κίνδυνο τις οικονομίες μας.

viii.

Ενίσχυση του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών

Θα εφαρμόσουμε τον Πανευρωπαϊκό Φόρο επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών που
έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Φόρος Χρηματοπιστωτικών
Συναλλαγών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και για τη χρηματοδότηση σημαντικών δαπανών
για το κοινό καλό.
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VII.

Μετανάστες, Πρόσφυγες και Νεοαφιχθέντες

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη αγωνίζεται για μια ανθρώπινη Ευρώπη. Πρέπει να ενωθούμε για να
διαμορφώσουμε ένα Πανευρωπαϊκό σύστημα που θα εγγυάται νόμιμες και ασφαλείς
διαδρομές, θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα υποστηρίζει τη μετάβαση στην
Ευρωπαϊκή κοινωνία και θα καταπολεμά τα αίτια της ακούσιας μετανάστευσης στην
προέλευσή τους.
i.

Ανθρώπινο Κοινό Σύστημα Ασύλου

Καλούμε για ένα Kοινό Eυρωπαϊκό Sύστημα Aσύλου (ΚΕΣΑ) που σέβεται τους διεθνούς
και Eυρωπαϊκούς νόμους, και εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα των νεοαφιχθέντων.
Ο ΚΕΣΑ πρέπει να προστατεύσει το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης, το οποίο
απαγορεύει στα κράτη να επιστρέφουν τους νεοεισερχόμενους σε μέρη όπου
αντιμετωπίζουν ανεπανόρθωτη βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των καταδιώξεων, των
βασανιστηρίων ή άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θα αγωνιστούμε για τον τερματισμό του λεγόμενου συστήματος "hotspot" για τον έλεγχο
της μετανάστευσης και τη γρήγορη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών.
Τα κέντρα κράτησης πρέπει να κλείσουν, με ιδιαίτερη έμφαση στον τερματισμό της
κράτησης παιδιών. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής πρέπει να παρέχουν αξιοπρεπή στέγαση,
νομικές διευκολύνσεις, υγειονομική περίθαλψη και συγκεκριμένους χώρους για τις
γυναίκες και τα παιδιά ώστε να είναι ασφαλείς από κακομεταχείριση. Οι διαδικασίες
ασύλου δεν θα πρέπει να ανατίθενται σε εξωτερική ανάθεση μέσω της επέκτασης της
έννοιας των ασφαλών τρίτων χωρών όπως συζητείται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η διαδικασία αίτησης ασύλου πρέπει να εγγυάται μια τεκμηριωμένη απόφαση σύμφωνα με
το κράτος δικαίου. Οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται γραπτές πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία ασύλου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις αρμόδιες αρχές,
τυπικών απαιτήσεων και προθεσμιών σε γλώσσα που κατανοούν, καθώς και νομική
βοήθεια από ειδικευμένους δικηγόρους για άσυλο, με δωρεάν μετάφραση και διερμηνεία.
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Οι τελικές αποφάσεις ασύλου θα πρέπει να εκδίδονται συνήθως μέσα σε λίγους μήνες όχι μέσα σε χρόνια, όπως συμβαίνει συχνά σήμερα.
Οι θετικές αποφάσεις ασύλου θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία μεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών, επιτρέποντας στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κυκλοφορούν
ελεύθερα και να εγκαθίστανται όπου και αν έχουν προοπτικές απασχόλησης,
οικογενειακούς δεσμούς ή γλωσσικές δεξιότητες. Οι κοινότητες και οι χώρες που
φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες θα λαμβάνουν χρηματοδότηση και υποστήριξη στο
πλαίσιο του προγράμματος ένταξης και επενδύσεων.

ii.

Τερματίζοντας το φρούριο της Ευρώπης

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να καλωσορίζει τους νεοεισερχομένους - όχι να τους
απομακρύνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εισαγάγουμε ασφαλή, νομικά και
ανοιχτά μονοπάτια στην Ευρώπη.
Προτείνουμε να επιτρέπεται η χορήγηση βίζας Σένγκεν από προξενεία της ΕΕ σε όλο τον
κόσμο. Θα επεκτείνουμε το καθεστώς της Μπλε Κάρτας της ΕΕ έτσι ώστε οι αιτούντες
εργασία από χώρες εκτός της ΕΕ να έχουν την ευκαιρία να έρθουν στην Ευρώπη. Θα
εισαγάγουμε νέα προγράμματα κινητικότητας για την εκπαίδευση και την εργασία που να
φέρουν φοιτητές και εργαζόμενους από χώρες εκτός Ευρώπης. Και θα προτείνουμε μια
νομικά δεσμευτική υποχρέωση έκδοσης ανθρωπιστικής βίζας σε προξενεία και πρεσβείες
των κρατών της ΕΕ σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και επιθυμούν να
εισέλθουν στην ΕΕ για να ζητήσουν άσυλο.

iii.

Υποστήριξη της οικογενειακής επανένωσης

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί θεμελιώδες
δικαίωμα και όφελος που απολαμβάνουν όχι μόνο οι μετανάστες αλλά και ολόκληρη η
κοινωνία. Θα επεκτείνουμε ριζικά την επιλεξιμότητα για οικογενειακή επανένωση εντός και
εκτός της ΕΕ. Θα υιοθετήσουμε ευρύτερες κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό
μελών της οικογένειας εκτός της ΕΕ και θα εισαγάγουμε νέες Βίζες Επανένωσης των
Οικογενειών που θα παρέχουν δικαιώματα επανεγκατάστασης. Θα επιτρέπουμε στους
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κατοίκους της ΕΕ να προσφεύγουν για λογαριασμό των συγγενών τους, αντί να
υποχρεώνουν τους συγγενείς τους να υποβάλλουν αίτηση από τη χώρα διαμονής τους.
Και θα επεκτείνουμε τη χρηματοδότηση για την οικογενειακή επανένωση απ΄το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης, προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνους που
δεν διαθέτουν τους πόρους για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κανείς δεν πρέπει να
αναγκαστεί να περάσει στη φτώχεια ή να αντιμετωπίσει την εκμετάλλευση για να
επανενωθεί με την οικογένειά του.

v.

Τερματισμός της εξωτερικής ανάθεσης των συνόρων της ΕΕ

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται επί του παρόντος με χώρες όπως η Τουρκία,
το Σουδάν και η Λιβύη για να μειώσουν τη ροή της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Το
αποτέλεσμα είναι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης, των βασανιστηρίων, και της σεξουαλικής βίας. Αυτές
οι συνθήκες μόνο ενθαρρύνουν τους μετανάστες να παίρνουν πιο επικίνδυνους οδούς για
την Ευρώπη, με πολλές απώλειες ζωής στη διαδρομή.
Ζητάμε τον τερματισμό όλων αυτών των συμφωνιών, συμπεριλαμβάνοντας τη συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, τις συμφωνίες με τις αρχές της Λιβύης, και τη χρηματοδότηση του ελέγχου
της μετανάστευσης στο Σουδάν, μεταξύ άλλων.
Στη θέση τους, θα αυξήσουμε τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών
που εργάζονται με πρόσφυγες (UNHCR) και τους μετανάστες (IOM) και θα υποστηρίξουμε
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με πρόσφυγες, μετανάστες και
υποψήφιους μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους και στις χώρες
διέλευσης. Η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης θα πρέπει να
επιτρέπεται μόνο αυτές όχι μόνο σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να φύγουν - αλλά και που παρακολουθούν
επίσης, και να εφαρμόζουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των υπάρχοντων περιπτώσεων
κατάχρησης δικαιωμάτων.
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vi.

Λειτουργία ευρωπαϊκής έρευνας και διάσωσης

Ζητάμε την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης (ΕΕΕΔ) με
στόχο τη διάσωση ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο στη θάλασσα και τη μεταφορά τους
σε έναν τόπο ασφάλειας - όπως απαιτείται από το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κατά την
περιπολία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και
Ακτοφυλακής - γνωστή και ως «Frontex» - δεν απότρεψε τους θανάτους μεταναστών που
ταξίδευαν στις θαλάσσιες αρτηρίες προς την Ευρώπη. Με την ίδρυση ενός ΕΕΕΔ,
δεσμευόμαστε να μηδενιστούν οι θάνατοι στη θάλασσα.

vi. Αποποινικοποίηση της Αλληλεγγύης
Η αλληλεγγύη με τους νεοεισερχόμενους δεν είναι έγκλημα. Θα αγωνιστούμε για την
κατοχύρωση Πανευρωπαϊκών προστασιών για όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τους νεοεισερχόμενους να βρουν καταφύγιο,
απασχόληση, και αξιοπρεπή ζωή στην Ευρώπη.

vii. Πολιτικά δικαιώματα για τους μετανάστες
Θα αγωνιστούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους νεοεισερχόμενους στην πολιτική της ΕΕ
στους τόπους κατοικίας τους. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα ψήφου είναι ένα κρίσιμο βήμα
προς τη συμμετοχή, την αυτοδιάθεση, και την ένταξη στις υγιείς δημοκρατίες. Θα
αγωνιστούμε για όλους τους νεοεισερχόμενους να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα
ψήφου της ΕΕ, αφού εκπληρώσουν όλα τα βασικά κριτήρια, όπως μια ελάχιστη περίοδος
διαμονής. Επιπλέον, θα ασκήσουμε πιέσεις για προγράμματα μέσω των οποίων τα κράτη
μέλη της ΕΕ συμφωνούν να χορηγήσουν αυτό το δικαίωμα σε εθνικές εκλογές και
δημοψηφίσματα.

Viii.

Υποστήριξη της ένταξης

Πιστεύουμε ότι η ένταξη αποτελεί κοινή υποχρέωση στην υποστήριξη των
νεοεισερχόμενων και μια κοινή ευκαιρία να εμπλουτιστεί η Ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα
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αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης
(ΤAMΟ), προκειμένου να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη γλωσσική
κατάρτιση. Θα αυξήσουμε επίσης τη χρηματοδότηση των τοπικών προγραμμάτων ένταξης
που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές και προσφέρουν εκπαίδευση για τους νεοεισερχόμενους.

ix.

Καταπολέμηση της Εκμετάλλευσης των Μεταναστών

Πιστεύουμε ότι όλοι οι μετανάστες εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη
και προστασίες με τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι οι μετανάστες που μειώνουν τους
μισθούς, αλλά ένα σύστημα που τους κρατά παράνομους, ανειδίκευτους, και κάτω από
απειλές για απέλαση. Θα καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση με τη δημιουργία ειδικού
οργάνου για τη διερεύνηση των μισθών και των συνθηκών εργασίας στις κοινότητες των
μεταναστών.

Χ.

Προστασία και Επέκταση της Ελεύθερης Κυκλοφορίας

Η ελευθερία κινήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα - και ακρογωνιαίο λίθο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπερασπιστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία ζητώντας την
άμεση κατάργηση όλων των ελέγχων στα σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν.
Μακροπρόθεσμα, στοχεύουμε στην επέκταση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε χώρες πέρα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία στους
ανθρώπους του κόσμου να ταξιδεύουν ελεύθερα και να επιλέγουν τον τόπο διαμονής
τους. Για να συμμετάσχουν στο καθεστώς αυτό, οι χώρες θα πρέπει να πληρούν ορισμένα
πρότυπα σχετικά με το καθεστώς των συνόρων, την οικονομική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, και το κράτος δικαίου.
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VIII.

Εμπόριο & ο Ρόλος της Ευρώπης στον Κόσμο

Η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίζει την ειρήνη και την αλληλεγγύη με τους ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο. Η σημερινή ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εξοπλισμό και στην
επιχορήγηση βίαιων συγκρούσεων σε τρίτες χώρες. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τρίτες χώρες. Η
Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί για να τεθεί τέλος στον ρόλο της Ευρώπης σε ένοπλες
συγκρούσεις και εκμετάλλευση.

i.

Δίκαιο Εμπόριο

Πιστεύουμε ότι το «δίκαιο» εμπόριο πρέπει να αποτελεί τη βάση της εμπορικής πολιτικής
της ΕΕ, όχι το «ελεύθερου» εμπόριο. Θα αγωνιστούμε για τον τερματισμό του συστήματος
«ντάμπινγκ» στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε εμπορικών
διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα υπερασπίσει υψηλότερα πρότυπα για την
προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημόσιας υγείας, των
εργασιακών δικαιωμάτων, των δημόσιων υπηρεσιών, της καλής διαβίωσης των ζώων και
των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τέλος, θα αγωνιστούμε για την παύση των
υφιστάμενων συμφωνιών που απειλούν τα υψηλά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ii. Τερματισμός Προνομίων Επενδυτών
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη απορρίπτει όλους τους μηχανισμούς που δημιουργούν ειδικά
προνόμια για τις πολυεθνικές εταιρείες. Θα αντιταχθούμε στη Διακανονισμό των Διαφορών
των Επενδυτών (ISDS) και στο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, οι οποίες δίνουν
στους διεθνείς επενδυτές αθέμιτες νομικές εξουσίες να μηνύουν τις τοπικές αρχές. Επίσης,
θα απορρίψουμε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός Πολυμερούς Επενδυτικού
Δικαστηρίου. Αντ 'αυτού, θα διασφαλίσουμε την πλήρη ελευθερία ρύθμισης για
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές χωρίς την απειλή για εκδίκαση των διαφορών
διεθνούς επένδυσης.
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ii.

Δίκαια Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη έρχεται πριν από τα κέρδη των
φαρμακευτικών εταιρειών. Η ευρωπαϊκή άνοιξη θα αμφισβητήσει όλες τις προστασίες
πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία παρεμβαίνουν στην καθολική πρόσβαση των βασικών
αγαθών όπως η διατροφή και τα φάρμακα.

iii.

Κρατώντας τις Διεθνικές Εταιρείες Υπεύθυνες

Οι πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να λογοδοτούν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη υποστηρίζει τη Δεσμευτική Συνθήκη των
Ηνωμένων Εθνών για τις Υπερεθνικές Εταιρίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καλούμε
τον ΟΗΕ να προωθήσει έναν εκτελεστό μηχανισμό που επιτρέπει στους θιγόμενους
ανθρώπους να φέρουν τις εταιρείες στο δικαστήριο.

iv.

Σύμφωνο Ειρήνης και Αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται με ανησυχητικό ρυθμό: η Επιτροπή προτείνει
ένα Ταμείο Άμυνας ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα αυξήσει το μέγεθος και το
εύρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ. Εμείς προτείνουμε ένα «Σύμφωνο για την
ειρήνη και την αλληλεγγύη» που απορρίπτει τη στρατιωτικοποιήση της ΕΕ και καταργεί τον
ρόλο της Ευρώπης σε βίαιες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Ζητάμε τον άμεσο
τερματισμό όλων των πωλήσεων όπλων σε κράτη με καταγεγραμμένες παραβιάσεις
δικαιωμάτων ,και αυστηρότερες ρυθμίσεις για όλες τις εξαγωγές όπλων. Θα
καταπολεμήσουμε το «στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα» ζητώντας διαφάνεια στην
άσκηση πίεσης από εργολάβους της άμυνας στις Βρυξέλλες. Και καλούμε όλα τα κράτη
μέλη να υπογράψουν τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων
προκειμένου να τερματιστεί ο παγκόσμιος αγώνας των εξοπλισμών.
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v.

Ενίσχυση της Προσχώρησης στην ΕΕ

Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρεί υψηλά πρότυπα για ένταξη, προκειμένου να
ενθαρρύνει τους γείτονές της να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προστατεύουν
τη δημοκρατία. Θα ζητήσουμε νέα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ να συμπεριλαμβάνουν
κοινωνική ασφάλιση μεταξύ των πολιτών, επίπεδα ανισότητας και συνθήκες εργασίας,
μεταξύ άλλων.

vii.

Διεθνής Ένωση Εκκαθάρισης

Θα συνδεθούμε με προοδευτικές κινήσεις από όλο τον κόσμο για να ζητήσουμε μια Διεθνή
Ένωση Εκκαθάρισης (ΔΕΕ), προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία και να
σταθεροποιηθεί η παγκόσμια οικονομία. Η ΔΕΕ θα προσφέρει τα ίδια οφέλη με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκκαθάρισης, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο: θα μετρά το εμπορικό
ισοζύγιο της κάθε χώρας, θα φορολογεί τις χώρες με υψηλά επίπεδα πλεονασμάτων και
θα επενδύει τους πόρους αυτούς σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στις επενδύσεις.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα διαχειρίζει τη ΔΕΕ και θα εξασφαλίζει ότι οι κανόνες της
Ένωσης είναι δίκαιοι, πολυμερείς και δημοκρατικοί. Αντί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα
μερικών εθνών, η ΔΕΕ θα αυξήσει την ισότητα, την παραγωγή και τη σταθερότητα
ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας.
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ΙΧ.

Γυναίκες, Ισότητα Φύλων και Δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ

Κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίζει διακρίσεις με βάση την ταυτότητά του.
Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στους μη διεμφυλικους άνδρες και
τα άλλα φύλα, όσον αφορά στους αμειβόμενους μισθούς και στην πολιτική εξουσία. Κατά
μέσο όρο, οι γυναίκες πληρώνονται 16% λιγότερο από τους άνδρες - 2 ολόκληροι
απλήρωτοι μήνες κάθε χρόνο. Εν τω μεταξύ, σε εκατομμύρια ανθρώπων με μήτρα, τους
στερείται το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για το ίδιο τους το σώμα.
Δεν είναι μόνοι. Άνθρωποι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ αγωνίζονται για τα θεμελιώδη
δικαιώματά τους στην ασφάλεια, οικογένεια και αυτονομία.
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα υπερασπιστεί μια πιο ίση Ευρώπη, με αξιοπρέπεια για όλους.

i.

Πρότυπο Ίσης Αμοιβής

Ζητάμε ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο ίσης αμοιβής (ΠΙΑ) ώστε να σταματήσει η βασισμένη
στο φύλο διάκριση στο χώρο εργασίας. Το ΠΙΑ θα αποτρέψει τους εργοδότες από το να
εξετάζουν τα προηγούμενα έσοδα ως βάση για διαπραγματεύσεις μισθών, επομένως θα
αναγκάσει όλους τους εργοδότες να βασίζουν την αμοιβή στα προσόντα. Το ΠΙΑ θα
αναγκάσει επίσης τους εργοδότες να δημοσιεύουν τις εσωτερικές μισθολογικές πληρωμές
τους για να αυξήσουν τη διαφάνεια. Σε όλους τους υπαλλήλους θα επιτραπεί να
υποβάλουν αναφορές για τις διαφορές αμοιβών μεταξύ συναδέλφων και οι εργοδότες θα
πρέπει να απαντούν με λεπτομερή αιτιολογία για τα παραμένοντα κενά στις αμοιβές.

ii.

Ισότητα Φύλων στην ΕΕ

Θα αγωνιστούμε για την Ισότητα των φύλων στην πολιτική. Προτείνουμε την εισαγωγή
μιας ευρωπαϊκής ρήτρας ισότητας φύλων που θα εξασφαλίσει μια ίση και δίκαιη
αντιπροσώπευση όλων των φύλων, σε όλα τα επίπεδα των θεσμών της ΕΕ. Η πρόταση
θα ορίσει νέα όρια ισορροπίας μεταξύ των φύλων για τις εκλογικές λίστες των πολιτικών
κομμάτων στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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iii.

Συνθήκη για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής

Πιστεύουμε ότι η βασισμένη στο φύλο καταπίεση σε ένα κράτος-μέλος είναι απειλή για όλα
τα περιθωριοποιημένα φύλα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ζητάμε μια πανευρωπαϊκή συνθήκη
για τα δικαιώματα αναπαραγωγής, η οποία κυρώνει τα κράτη-μέλη που αποτυγχάνουν να
εγγυηθούν ασφάλεια, προστασία και αναπαραγωγική αυτονομία.
Στη συνθήκη, θα ζητήσουμε ένα εύρος από άμεσες μεταρρυθμίσεις για να προωθήσουμε
τα δικαιώματα αναπαραγωγής. Απαιτούμε δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στην
αντισύλληψη χωρίς συνταγογραφηση. Προϊόντα υγιεινής, όπως ταμπόν, σερβιέτες, καθώς
και κύπελλα περιόδου, θα πρέπει να είναι προσιτά και δωρεάν προσβάσιμα σε σχολεία,
πανεπιστήμια, χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους κάθε είδους.
Όλοι οι άνθρωποι με μήτρα στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε και
πληροφόρηση για ασφαλή και νόμιμη έκτρωση. Οι έγκυοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα, μέσω δωρεάν προγεννητικού ελέγχου, σε δωρεάν
μαιευτική φροντίδα, δωρεάν ή επιδοτούμενα προγράμματα με σκοπό να τους βοηθούν να
προετοιμαστούν για τη γέννα. Άνθρωποι σε κίνδυνο εμβρυακού θανάτου ή πρόωρης
γέννησης, θα πρέπει να δικαιούνται πλήρως αμειβόμενη άδειας κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Αυτά τα δικαιώματα εκτείνονται και στην πατρότητα. Οι γονείς θα πρέπει να δικαιούνται
480 ημέρες γονικής άδειας. Γονείς που δεν είναι απασχολούμενοι, θα πρέπει να
δικαιούνται επίσης γονικής άδειας. Επιπλέον των 480 αμειβόμενων ημερών, οι γονείς θα
πρέπει ακόμη να έχουν το δικαίωμα να μειώνουν τις φυσιολογικές ώρες εργασίας, ώστε να
περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.

iv.

Τερματισμός της βασισμένης στο φύλο βίας

Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για τη βασισμένη στο φύλο βία. Θα αγωνιστούμε για
να προστατέψουμε και να επεκτείνουμε τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, καλώντας
όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν προστασίες κατά της φυλετικής εκμετάλλευσης. Θα
αγωνιστούμε ώστε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις ειδικές προστασίες για τις
γυναίκες που παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο. Όλες οι χορηγούμενες από την ΕΕ
εγκαταστάσεις για τους αιτούντες άσυλο, πρέπει να παρέχουν φυλετικά συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις που να εγγυώνται προστασία από παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση. Η
εκμετάλλευση και η καταπίεση βασισμένη στο φύλο, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, ως
βάση για το καθεστώς πρόσφυγα.
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v.

Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη απαιτεί ίσα δικαιώματα και προνόμια για τους ανθρώπους ΛΟΑΤΚΙ.
Θα αγωνιστούμε, ώστε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν όλους τους γάμους
μεταξύ συντρόφων. Επί πλέον, θα αγωνιστούμε για να εγγυηθούμε το δικαίωμα υιοθεσίας
παιδιών, των ανθρώπων ΛΟΑΤΚΙ. Τέλος, θα αγωνιστούμε ώστε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ
να αναγνωρίσουν τους μη δυαδικούς ανθρώπους και να εγγυηθούν δωρεάν πρόσβαση
στις διαδικασίες μετάβασης.
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X. Τεχνολογική Κυριαρχία
Πιστεύουμε σε μια τεχνολογικά κυρίαρχη Ευρώπη, όπου οι Ευρωπαίοι παίρνουν τις δικές
τους αποφάσεις για τα δεδομένα τους, τις πλατφόρμες και την καινοτομία. Τα δεδομένα
μας θα πρέπει να ανήκουν σε εμάς, οι ιδιωτικές μας συνομιλίες θα πρέπει να παραμένουν
ιδιωτικές και οι δημοσίως χρηματοδοτούμενες καινοτομίες, θα πρέπει να ανήκουν στο
κοινό. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνολογίας για να υπηρετήσει
τον άνθρωπο.

i.

Το Δικαίωμα στο Ανοιχτό Διαδίκτυο

Θα εισαγάγουμε νομοθεσία που φυλάσσει ιερά το δικαίωμα σε ανοιχτό και μη λογοκριμένο
Διαδίκτυο. Για να παρέχει περισσότερη παγκόσμια πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η νομοθεσία
θα αποδώσει ευθύνες στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να αναπτύξουν και να επεκτείνουν
την ψηφιακή υποδομή. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα
να πλοηγουνται στο Διαδίκτυο, θα αναβιώσουμε το «Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης» της
ΕΕ, για να βοηθήσουμε να οικοδομήσουμε ψηφιακό γραμματισμο και ψηφιακή
χωρητικότητα σε όλη την Ευρώπη.

ii.

Ευρωπαϊκό Αυτόνομο Δίκτυο Δεδομένων

Η τρέχουσα δομή του Διαδικτύου είναι πάρα πολύ κεντροποιημενη. Πολύ από το
«σύννεφο» που αποθηκεύει και διαχειρίζεσαι τα δεδομένα μας, είναι ιδιόκτητο και τέλεια
δομημένο για κυβερνητική επιτήρηση. Προτείνουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Αυτόνομο Δίκτυο
Δεδομένων (ΕΑΔΔ): ένα αποκεντρωμένο, ανώνυμο και κρυπτογραφημένο δίκτυο
συσκευών που προστατεύει τα δεδομένα μας και αποτρέπει την επιτήρηση. Όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι βασισμένες στο ΕΑΔΔ και θα πρέπει να χορηγείται
σε όλους τους πολίτες μια Ψηφιακή Ταυτότητα Πολίτη, που να τους επιτρέπει να έχουν
πρόσβαση στις κυβερνητικές ιστοσελίδες και να συμμετέχουν σε δημόσια φόραεπαληθευμένοι αλλά ανώνυμοι.
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iii.

Εκδημοκρατίζοντας την Έρευνα και την Καινοτομία

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ επενδύει δισεκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο σε έρευνα και
καινοτομία. Αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν λόγο στην κατεύθυνση αυτών των
κεφαλαίων και ακόμη λιγότερο έλεγχο των προϊόντων και των ευρεσιτεχνιών που αυτά
παράγουν. Θα εκδημοκρατίσουμε τον Ορίζοντα Ευρώπη, κάνοντας υποχρεωτικά (i) τη
συμμετοχή των πολιτών- αντί της διαβούλευσης- στον καθορισμό των αποστολών και
προορισμών των κεφαλαίων καινοτομίας της ΕΕ, (ii) τους περισσότερους πόρους,
αφιερωμένους σε λαϊκά, κοινωνικά και συνεργατικά- βασισμένα έργα, (iii) τα επιτακτικά
δικαιώματα συλλογικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα των δημοσίων επενδύσεων. Η
Ευρωπαϊκή Άνοιξη πιστεύει ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να διανέμει δημόσια γνώση,
δημόσια ιδιοκτησία και κοινό πλούτο.
Η ίδια αρχή ισχύει για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει
σε μια ανοιχτή ΤΝ, για να προωθήσει την εκμάθηση μηχανών και την τεχνολογική πρόοδο
στην Ευρώπη. Και όλα τα ηθικά ζητήματα που απορρέουν από την άνοδο της Τεχνητής
Νοημοσύνης, θα πρέπει να διευθετούνται δημοκρατικά και να συζητούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

iv.

Ανοιχτά Πρότυπα Πλατφόρμας

Θα εργαστούμε περί υποχρεωτικών, ανοιχτών προτύπων για ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αυτά τα πρότυπα θα επιτρέψουν σε όλους τους χρήστες να αλληλοεπιδρούν με
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να φανερώνουν τα δεδομένα τους, και θα
επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν πλατφόρμες, χωρίς να χάνουν όλα τα δεδομένα
που έχουν αποθηκεύσει. Επιτρέποντας στους χρήστες να μετεγκαθιστουνται από αυτές τις
πλατφόρμες, θα μειώσουμε το μονοπώλιο ελέγχου των μεγάλων τεχνολογικών
πλατφορμων και να ενθαρρύνουμε νέες ψηφιακές επιχειρήσεις, τόσο δημόσιες όσο και
ιδιωτικές.

v.

Οικοδόμηση των Ψηφιακών Κοινών

Ο εταιρικός έλεγχος των ευρεσιτεχνιών και των πνευματικών δικαιωμάτων περιορίζει την
καινοτομία και αποτρέπει την ελεύθερη έκφραση. Θα οικοδομήσουμε τα ψηφιακά κοινά
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περιορίζοντας την ισχύ του πνευματικού δικαιώματος. Προτείνουμε να (i) να απαιτήσουμε
όλος ο κώδικας, ανεπτυγμένος με δημόσιο χρήμα, να παραμένει στο δημόσιο τομέα, (ii)
επεκτείνουμε τη ρήτρα «Δίκαιης Χρήσης» σε όλο το νόμο Πνευματικών Δικαιωμάτων, (iii)
να αντιστρέψουμε το βάρος της απόδειξης στο πνευματικό δικαίωμα έτσι ώστε, εκτός και
κάτι εμφανίζεται να είναι προστατευόμενο από πνευματικό δικαίωμα, αυτό να παραμένει
στα ψηφιακά κοινά, και (iv) αναθεωρήσουμε την Οδηγία Πνευματικού Δικαιώματος της ΕΕ,
για να εξισορροπήσουμε τα δικαιώματα των χρηστών, δημιουργών και καινοτόμων.

vi.

Δικαιώματα Κυβερνοασφαλειας

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται δικαιωμάτων κυβερνοασφαλειας που τους
προστατεύουν από κρατική επιτήρηση και εμπορεία προσωπικών δεδομένων. Πιστεύουμε
ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος συλλέγει δεδομένα για τους ίδιους, για
ποιους σκοπούς και χρησιμοποιώντας ποιους αλγόριθμους. Απαιτούμε όλα τα ψηφιακά
προϊόντα να έχουν το ιδιωτικό απόρρητο ως προεπιλεγμένη ρύθμισή τους. Θα
περιορίσουμε την πώληση και την πρόσβαση των δεδομένων των χρηστών σε τρίτους
που δεν έχουν ρητή συγκατάθεση. Θα δώσουμε σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα να
γνωρίζουν πότε αλληλοεπιδρούν με έναν αλγόριθμο. Και θα κατοχυρώσουμε το δικαίωμα
στην ίση μεταχείριση, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες δεν αντιμετωπίζουν διακρίσειςφυλετικές, εθνοτικες ή άλλες- βάσει αλγορίθμων.

vii.

Ελεύθερη και Ανοιχτού Κώδικα Διακυβέρνηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να αποσύρουν προ-ψηφιακές πρακτικές που απέτρεπαν το
κοινό από το να επιβλέπουν τη δουλειά τους. Καλούμε για την εισαγωγή ελεύθερου και
ανοιχτού-κώδικα λογισμικού σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίως
χρηματοδοτούμενων θεσμών. Και καλούμε όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στο κοινό,
να ψηφιοποιηθούν και να δημοσιευτούν σε μια ανοιχτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η
τεχνολογία μπορεί και θα πρέπει να είναι το όχημα για τη διαφάνεια.

47

ΧΙ. Τέχνες και Πολιτισμός
Ο πολιτισμός είναι η κοινή μας γλώσσα και η κοινόχρηστη κληρονομιά μας. Σήμερα, ο
πολιτισμός είναι ανέφικτος για πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι δε μπορούν να αντέξουν
οικονομικά να παρακολουθούν εκδηλώσεις, να έχουν πρόσβαση σε μουσεία, ή το
βιοπορουν από τα έργα τέχνης τους. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί για να επεκτείνει
την πρόσβαση στις τέχνες και στον πολιτισμό, δημιουργώντας νέες και δημοσίως
υποστηριζόμενες λεωφόρους για καλλιτεχνική έκφραση.

i.

Προστατεύοντας τα Πολιτιστικά Κοινά

Τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, η τέχνη έχει ιδιωτικοποιηθεί: πλούσιοι συλλέκτες
συσσωρεύουν πολύτιμα έργα, ενώ οι κυβερνήσεις κάνουν περικοπές στη στήριξη των
μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αντισταθεί στην ιδιωτικοποίηση των πολιτιστικών
θεσμών της Ευρώπης. Θα στηρίξουμε την ταξινόμηση όλων των ιστορικών αξιοθέατων
της Ευρώπης ως δημοσίων χώρων, κατοχυρώνοντας τη συλλογική ιδιοκτησία των
πολιτιστικών κοινών. Και θα στηρίξουμε τη νέα χρηματοδότηση της ΕΕ για να
αντιστοιχήσουμε τις επενδύσεις των κρατών-μελών σε μια σειρά από πολιτιστικούς
θεσμούς- από ιστορικά μουσεία, σε καλλιτεχνικά κέντρα.

ii.

Καταπολεμώντας την Ανάπλαση

Θα καταπολεμήσουμε την ανάπλαση ώστε να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες να
διατηρήσουν τα σπίτια, τα στούντιο και τις γκαλερί τους. Θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα
των ενοικιαστών, εισάγοντας σε όλη την Ευρώπη ελάχιστες μισθώσεις που επιβραδύνουν
το ρυθμό μετατόπισης. Την ίδια στιγμή, θα αντιταχθούμε σε έργα που εκμεταλλεύονται τις
φτωχικές γειτονιές για «αισθητικούς» σκοπούς. Η τέχνη πρέπει να γίνει ένα όχημα για τις
κοινότητες για να εκφράζονται οι ίδιες, όχι ένα όχημα αποκόμισης κέρδους από την
κοινότητα.
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iii.

Τερματισμός της Εκμετάλλευσης Καλλιτεχνών

Θα βάλουμε τέλος στην εκμετάλλευση του καλλιτέχνη. Καλούμε όλους τους δημόσιους
θεσμούς να παύσουν τη χρήση συμβάσεων που στερούν τους καλλιτέχνες από το
δικαίωμά τους να εκθέτουν τα έργα τους. Συμβάσεις για εφάπαξ παρουσίαση, θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται όποτε το έργο δεν αγοράζεται για συλλογή. Όταν οι καλλιτέχνες
ετοιμάζουν έργα για θεσμούς, θα πρέπει να προσλαμβάνονται επί τη βάσει συμβάσεων
που διασφαλίζουν ότι τους χορηγείται κοινωνική ασφάλεια, άδεια και άλλα εργασιακά
δικαιώματα. Οι καλλιτέχνες δε μπορεί να εργάζονται άνευ πληρωμής.

iv.

Αποαποικιοποιoντας τον Πολιτισμό

Απαιτούμε την άμεση αποαποικιοποίηση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καλούμε για τη
μετεγκατάσταση όλων των έργων που έχουν λεηλατηθεί από πρώην αποικίες στα αρχικά
σπίτια τους. Στις περιπτώσεις που τα έργα παραμένουν στην Ευρώπη, θα διασφαλίσουμε
ότι τα κομμάτια είναι πλαισιωμένα για να δίνουν στους θεατές μια καθαρή κατανόηση των
αποικιακών κληρονομιών τους. Θα πιέσουμε επίσης για την αντιπροσώπευση επιμελητών
από πρώην αποικίες στην προετοιμασία εμφανίσεων που αντικατοπτρίζουν την ιστορία
της αποικιοποίησης της Ευρώπης.

v.

Αναπλάθοντας τη Δημιουργική Ευρώπη

Προτείνουμε μια ριζική επέκταση και ανανέωση του προγράμματος της Δημιουργικής
Ευρώπης. Η επέκταση θα εστιάζει στην υποστήριξη μικρότερων, βασισμένων στην
κοινότητα σχεδίων. Θα αυξήσει τον αριθμό των ετήσιων επιχορηγήσεων για καλλιτέχνες
κατά μήκος όλων των κρατών-μελών της Ευρώπης. Και θα δημιουργήσει ένα νέο κονδύλι
που θα είναι αφιερωμένο στη νεολαία και στην καλλιτεχνική της εκπαίδευση.

vi.

Επεκτείνοντας την Πρόσβαση στις Τέχνες

Θα προωθήσουμε μια μαζική επέκταση της πρόσβασης στους πολιτιστικούς θεσμούς της
Ευρώπης. Θα κάνουμε όλους τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς θεσμούς δωρεάν για άτομα
κάτω των 25 και άνω των 60 ετών. Η πρόσβαση δεν είναι μόνο είσοδος- αλλά ακόμη, ο
προγραμματισμός και η διαχείριση των ίδιων των θεσμών. Θα στηρίξουμε τη μεγαλύτερη
δημοκρατική διαχείριση όλων των πολιτιστικών θεσμών της Ευρώπης, με υποχρεωτική
φυλετική και ηλικιακή ισορροπία σε όλα τα συμβούλια.
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vii.

Ευρωπαϊκός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας

Θα καθιερώσουμε ένα ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Ο
Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας θα μεταφράζει και θα διανέμει περιεχόμενο κρατών-μελών για
ένα Ευρωπαϊκό κοινό, ώστε να αναπτύξει ένα κοινό πολιτισμό. Ο Ραδιοτηλεοπτικός
Φορέας επίσης θα απασχολεί τους δικούς του δημοσιογράφους, που θα παράγουν
περιεχόμενο για Ευρωπαϊκά ζητήματα, που θα προβάλλονται κατά μήκος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένα τέτοιο περιεχόμενο θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ένα Δελτίο Ειδήσεων
που θα μπορεί να προβάλλεται κάθε ημέρα, εκτός των κύριων εθνικών προγραμμάτων
ειδήσεων. Ένας τέτοιος ανεξάρτητος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας θα ενισχύσει το ρόλο του
ελεύθερου τύπου στην Ευρώπη και θα βοηθήσει να φέρει τους Ευρωπαίους μαζί γύρω
από κοινά ζητήματα.

viii.

Επενδυτικό Ταμείο Δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης

Θα δημιουργήσουμε ένα νέο Επενδυτικό Ταμείο Δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης που θα
συγχρηματοδοτεί έργα σε επίπεδα τοπικά, περιφερειακά και κρατών-μελών. Το
Επενδυτικό Ταμείο θα συνεισφέρει ένα ορισμένο ποσοστό των κοστών παραγωγής ενός
ευρέως φάσματος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, διαδικτυακών
ραδιοφωνικών μεταδόσεων και ντοκιμαντέρ που θα εμπλουτίσουν μια προοδευτική,
δημοκρατική και πλουραλιστική, διακριτική συζήτηση. Σε αντάλλαγμα, το Επενδυτικό
Ταμείο θα λαμβάνει περιορισμένες άδειες για διανομή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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XII.

Νεολαία και Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα επενδύσει στη νεολαία της Ευρώπης. Εκατομμύρια νέοι
άνθρωποι σήμερα έχουν έλλειψη πρόσβασης σε αξιοπρεπή εκπαίδευση και
ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτή η αποτυχία έχει θέσει το μέλλον της Ευρώπης σε
κίνδυνο. Θα αγωνιστούμε για να αποκαταστήσουμε την πίστη των νέων ανθρώπων
στο Ευρωπαϊκό έργο, διευρύνοντας τις δυνατότητες για αυτούς να ταξιδεύουν, να
σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή δημοκρατία.

i.

Ενισχύοντας τη Δημόσια Εκπαίδευση

Πιστεύουμε ότι ένα δωρεάν και καλώς στελεχωμένο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα
μπορεί να γίνει ένας ισχυρός κινητήρας προς μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα εισαγάγει ένα σχέδιο για ένα πιο ολοκληρωμένο
Ευρωπαϊκό σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης που θα σέβεται τη διαφορετικότητα των
εκπαιδευτικών μοντέλων κατά μήκος της ΕΕ. Νέα ταμεία αλληλεγγύης θα
επενδύσουν στα συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να ισορροπήσουν τα
αποτελέσματα κατά μήκος της Ευρώπης. Κάθε μάθημα σπουδών, τόσο σε επίπεδο
λυκείου όσο και πανεπιστημίου, θα εγγυάται ένα βαθμό που θα εντάσσεται σε ένα
κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο με αυτόματη ισοδυναμία σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μεταξύ των πανεπιστημίων, η δημόσια χρηματοδότηση θα διατίθεται επί τη βάσει
της ακαδημαϊκής επιβράβευσης και όχι μιας «εκδώστε ή αφανιστείτε» κουλτούρας.
Θα υποστηρίξουμε καθηγητές να κάνουν δια-πανεπιστημιακή ανταλλαγή ώστε να
διευκολύνουν τον ακαδημαϊκό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Και θα
κάνουμε πιο εύκολο για τους φοιτητές το να μεταφέρουν τα πιστοποιητικά και την
κατάρτισή τους μεταξύ πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών συστημάτων κρατώνμελών.
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ii.

Παγκόσμιο Erasmus

Θα αγωνιστούμε για ένα Παγκόσμιο Erasmus που εγγυάται την πρόσβαση στο
πρόγραμμα για κάθε Ευρωπαίο νέο. Θα διευρύνουμε τον προϋπολογισμό ώστε να
διευκολύνουμε τη συμμετοχή και θα εισαγάγουμε νέα πολιτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να επιδιώκουν το διεθνή
ακτιβισμό. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε πέρα από την εστίαση του
Erasmus στις «εμπορεύσιμες» δεξιότητες, για να υποστηρίξουμε ένα πανευρωπαϊκό
κίνημα νεολαίας.

iii.

Μα Καλύτερη Εγγύηση Νεολαίας

Η Εγγύηση Νεολαίας έχει υποστηρίξει πολλούς νέους ανθρώπους να εισέλθουν
στην εργασία και να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά ακόμα, πολλοί νέοι άνθρωποι
έχουν έλλειψη πρόσβασης σε κατάρτιση και σε αξιοπρεπή εργασία.
Προτείνουμε μια ενδυναμωμένη Εγγύηση Νεολαίας. Θα ενισχύσουμε υψηλότερα
ποσοστά επένδυσης κατά μήκος των Κρατών-Μελών ώστε να διευρύνουμε την
πρόσβαση στη κατάρτιση και την ουσιαστική εργασία. Καλούμε για μια μεγαλύτερη
εποπτεία στην τοποθέτηση της Εγγύησης Νεολαίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι
δουλειές δεν είναι μόνο αξιοπρεπείς, αλλά ακόμη, προσφέρουν την ευκαιρία
επιδίωξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Θα συντονιστούμε άμεσα με οργανώσεις
νεολαίας για να βοηθήσουμε να διανείμουμε αυτή τη βελτιωμένη Εγγύηση Νεολαίας,
ενισχύοντάς τους στο ξεκίνημα των επιχειρήσεών τους.

iv.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Μαθητείας

Προτείνουμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Σύμβασης Μαθητείας που θα παρέχει
μεγαλύτερη κινητικότητα σε νέους εργαζόμενους για να επιδιώκουν ευκαιρίες στο
εξωτερικό. Η κοινή σύμβαση θα είναι έγκυρη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιτρέποντας στους νέους ανθρώπους να κάνουν μια μαθητεία σε
οποιαδήποτε εταιρεία εγγεγραμμένη στην ΕΕ.
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v.

Τερματίζοντας την Εκμετάλλευση της Νεολαίας

Θα πατάξουμε την εκμετάλλευση της νεολαίας. Καλούμε για ένα τέλος τόσο στις
απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις όσο και στις υπαμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις που
μειώνουν τους μισθούς κάτω από το νομοθετημένο ελάχιστο. Θα υποστηρίξουμε τη
δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων νέων στη Διακρατική Επιτροπή
Εργαζομένων που μπορούν να διαπραγματεύονται εκ μέρους των νέων
εργαζομένων.
vi.

Ευρωπαϊκά Διδακτικά Σωματεία

Προτείνουμε μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να καταρτίσουμε μια νέα γενιά
διδασκόντων. Τα Ευρωπαϊκά Διδακτικά Σωματεία θα υποστηρίξουν τους
απόφοιτους πανεπιστημίων να διδάξουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
σχολεία κατά μήκος της ΕΕ. Ο στόχος είναι τόσο να παρέχουν νέες ευκαιρίες σε
νέους ανθρώπους να γίνουν διδάσκοντες, όσο και να ταξιδεύουν στην ήπειρο, αλλά
και να αυξήσουν το πολύγλωσσο δυναμικό στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο
εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης.
vii.

Μνημονεύοντας την Κοινή Ιστορία

Οι Ευρωπαίοι μοιράζονται μια κοινή ιστορία και αυτό αξίζει μια ιδιαίτερη θέση στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Προτείνουμε την ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος στην
Ιστορία της Ευρώπης για πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους μαθητές κατά μήκος
της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας τα σχολεία να υιοθετήσουν κοινό περιεχόμενο για να
μνημονεύουν την κοινή ιστορία.
viii.

Πέρα από το Δομημένο Διάλογο

Η φωνή της νεολαίας σπάνια ακούγεται στην Ευρωπαϊκή πολιτική σήμερα: λίγοι
συμμετέχουν στην πολιτική, και λιγότεροι βρίσκουν μια θέση στο διαπραγματευτικό
τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα αγωνιστεί να συμπεριλάβει μια ποσόστωση των
εκπροσώπων της νεολαίας σε κάθε επίπεδο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
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Επιπλέον, θα διευρύνουμε ριζικά το Δομημένο Διάλογο, φτάνοντας στις κοινότητες
που ιστορικά είχαν μικρή πρόσβαση στους θεσμούς της ΕΕ και αναπτύσσοντας νέα
ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ανάμεσα σε νέους
ανθρώπους που δε μπορούν να ταξιδεύουν για να συμμετέχουν αυτοπροσώπως. Η
νεολαία της Ευρώπης θα κληρονομήσει τους θεσμούς της: πρέπει να τους
διαμορφώσει επίσης.
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