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A Pozsonyban és Visegrádon tartott találkozók után, mi, a Közép- és kelet-európai országok
szociáldemokrata pártjainak vezetői, továbbra is elkötelezettek maradunk az együttműködés jelen
formája mellett. Európa számos kihívással néz szembe. A megegyezés nélküli Brexit-forgatókönyv tűnik e
pillanatban a legvalószínűbbnek, a populizmus az Európai Unió számos részén már alapnak számít, más
irányzatok is egyre több teret nyernek. Ez az év kulcsfontosságú lesz egész Európa számára. Az EUválasztások már az ajtón kopogtatnak, egyes országokban számos szociáldemokrata párt jövőbeni
kilátásait befolyásolhatják. Ezért az uniós választások egyszerűen nem maradhatnak többé másodrendű
választások.
Együtt dolgozunk a szükségtelen megszorító intézkedések ellen, amelyek egyes országainkban fokozták
a gazdasági visszaesést. Elegendő állami beruházás nélkül nem tudnánk serkenteni a közelmúltbeli
gazdasági növekedést és több munkahelyet biztosítani. Európai szinten sürgettük a Bizottság beruházási
tervének elfogadását, amely 300 milliárd eurót tett elérhetővé és több ezer munkahelyet teremtett. Egy
tisztességes gazdaságot akarunk, amely az embereket szolgálja. Az Európai Uniónak új prioritást kell
megállapítania az erőforrások elosztásában: eljött az idő, hogy az emberekbe invesztáljunk! Építsünk
egy olyan szociális Európát, amely garantálja a társadalmi és fizikai biztonságot minden polgára számára,
egyenlő minimális szolgáltatásokkal! Be kell vezetnünk az európai minimálbért és az európai minimál
nyugdíjat. Egyetértünk az Európai Munka Törvénykönyve mihamarabbi megalkotásával, ezért
támogatjuk az Európai Foglalkoztatási Ügynökség létrehozását.
A valódi társadalmi konvergenciának végre az Európai Unió zászlóshajójává kell válnia. A nemek szerinti
fizetési különbségek nem elfogadhatóak. A tagállamok közötti bérkülönbségeknek gyakran nincsenek
objektív mércéi, amit az emberek igazságtalannak éreznek. Ez továbbra is az Unió negatív megítéléséhez
vezet és aláássa hitelességét polgárainak szemében. Továbbra is küzdünk a szociális dömping és a
tisztességtelen verseny ellen, különösen azon munkavállalók esetében, akik más EU-országokban
(kiküldött munkavállalók) dolgoznak. Együtt sikerült elérnünk, hogy ugyanazon a munkahelyen azonos
munkáért azonos díjat fizessenek, de tovább akarunk lépni, és arra törekedni, hogy azonos munkakörre
egyforma fizetés járjon.
Együtt küzdünk az éghajlatváltozás ellen valamint a gazdaság és a környezetvédelmi célok
összeegyeztetéséért általánosságban. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való igazságos
átmenetre törekszünk, ezért támogattuk a párizsi éghajlatvédelmi egyezményt. Kemény álláspontot
képviseltünk a kibocsátás-kereskedelmi rendszer tisztességes felülvizsgálatának tárgyalásakor is, hogy
jobb eszközökkel ösztönözzük az európai ipar szén-dioxid-mentesítését. Ugyanakkor nem szabad
megfeledkeznünk azokról a munkavállalókról sem, akik szénfüggő régiókban és más olyan iparágakban
dolgoznak, amelyeket a leginkább érint a tiszta gazdaságra történő átállás folyamata.

Vállvetve küzdünk a demokráciáért és a szélsőjobboldali erőszak ellen. Többször is elítéltük azokat a
kormányokat, amelyek anti-demokratikusan viselkednek, és ezekben az országokban támogattuk
testvérpártjainkat, amelyek hazájukban a demokrácia elleni küzdelem élvonalában állnak. Továbbá úgy
véljük, hogy a szólásszabadság és a szabad újságírás a modern demokrácia előfeltételei, és határozottan
elítélünk minden ill. bármilyen kísérletet arra, hogy ezeket korlátozzák, különösen a kormány végrehajtói
hatalma által.
Együtt tisztességes adózásra törekszünk. Nem akarjuk, hogy adóelkerülés útján a nemzeti
költségvetéseket kifosszák. Ezeket az erőforrásokat közszolgáltatásokra kellene felhasználni. A
Swissleaks, a Luxleaks, a Panama Papers, a Bahamaleaks botrányait követve követeljük az
adóparadicsomok felszámolását, ill. ösztönözzük az adókötelezettséggel kapcsolatos információcsere
területén folytatott együttműködés kiterjesztését. Aktívan elkötelezettek vagyunk az európai CCTBirányelvek és a CCCTB elfogadásában. Szeretnénk fellépni a digitális tevékenységek vállalati adóztatására
vonatkozó európai szabályok közös reformjáért, hogy a nyereséget ott regisztrálják és adóztassák, ahol
az adott vállalkozás jelentős nagyságrendű felhasználót érint és digitális csatornákon keresztül történik a
folyamat.
Együtt dolgozunk a fogyasztó- és az adatvédelem érdekében. Uniós szintű kezdeményezésünknek
köszönhetően a magas nemzetközi roaming díjak és a nemzetközi hívásokra vonatkozó túlárazott
számlák ma már a múlté, de több csata is hátravan még, mint például az élelmiszerek kettős
minőségének felszámolásáért vívott küzdelem.
Mi, a szocialista és a szociáldemokrata pártok képviselői, magunkénak valljuk a fent említett értékeket,
és továbbra is egyesült erővel állunk ki a szociáldemokrata eszmék mellett.
Megegyeztünk abban, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást a közelgő európai választásokon. Ezek
nem tagállami választások. Célunk, hogy az Európai Parlamentben egy erős Szociáldemokrata Frakció
legyen, hogy prioritásaink továbbra is beépülhessenek a jelenlegi és jövőbeli európai jogszabályokba.
Hisszük, hogy a szocialista és a szociáldemokrata pártok az egyetlen progresszív csoport, amely a
hétköznapi polgárok mindennapi életével érdemben foglalkozik, és hogy ezeknek a kihívásoknak
együttesen kell megfelelnünk.
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