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Marzymy o Europie sprawiedliwej społecznie, demokratycznej i różnorodnej. Chcemy Europy, w której nie ma lepszych i gorszych. Europy, która
zasypie podziały pomiędzy wschodem i zachodem.
Wokół nas narastają problemy dzisiejszego świata: bezkarność wielkich
korporacji, zmiany klimatu, chaos i niepewność jutra. Ani prawica, ani
liberałowie nie mają pomysłów, jak je rozwiązać.
Liberałowie naiwnie chcą zatrzymać czas. Nie rozumieją, że świat się
zmienił. Prawica najchętniej wysadziłaby Unię Europejską w powietrze.
Jedni i drudzy stanowią dziś zagrożenie dla przyszłości Europy.
Europa potrzebuje dziś bezpieczeństwa i stabilności. Potrzebuje solidarności i współpracy. Europa potrzebuje lewicy!
Gdy wchodziliśmy do Unii, za polską pensję można było kupić dwa
razy mniej niż za niemiecką. Minęło 15 lat, a ta różnica właściwie się nie
zmniejszyła! Dziś słyszymy, że dopiero nasze wnuki będą miały szansę żyć
„jak na zachodzie”.
To musi się zmienić! Polacy i Polki zasługują na dobre, europejskie życie.
Chcemy lepszej Europy: wysokich pensji, niskich czynszów, darmowych leków. Chcemy inwestycji, wsparcia od państwa i sprawiedliwych podatków.
Chcemy czystego środowiska, zatrzymania zmian klimatu i równych praw
dla wszystkich.
Aby to się stało, Unia Europejska potrzebuje zmiany. My nie boimy
się powiedzieć głośno: tak, chcemy zmieniać Unię! Żadna siła polityczna
poza lewicą nie ma takiej odwagi. Polscy liberałowie ślepo podążają we
wszystkim za Brukselą. Prawica traktuje Unię jak zbędne, uciążliwe jarzmo.
Jedni i drudzy traktują Europę jako instytucję i siłę zewnętrzną wobec
Polski i jej obywateli. Tylko my potraﬁmy powiedzieć: Europa jest naszym domem. Domem, który potrzebuje generalnego remontu, aby służyć
wszystkim mieszkankom i mieszkańcom. Ale to nadal jest nasz dom.
Prezentujemy tu plan zmiany i rozwoju Unii Europejskiej, tak by służyła
wszystkim ludziom. Przygotowaliśmy go wspólnie z lewicowymi ugrupowaniami z całej Europy, które tak jak my czują potrzebę zmiany. Razem
z nimi chcemy budować lepszą, silniejszą Europę.
W Europie jesteśmy u siebie!
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Nowy ład dla pracowników
Praca powinna zapewniać bezpieczeństwo i spełnienie. Dziś tak nie jest.
Zbyt wiele osób wykonuje niestabilne, niskopłatne prace i nie może związać końca z końcem. Płace w Polsce są wciąż dużo niższe niż średnia
europejska. Wiele z nas zatrudnionych jest na umowach śmieciowych.
Należy wzmocnić pozycję pracowników i podnieść wynagrodzenia. Niech
ubóstwo przejdzie do historii. Wyższe płace należą się nam już teraz!

Diagnoza
1. Na całym świecie praca się zmienia
• Wiele zadań przejmują komputery i maszyny
• Pojawiają się nowe formy pracy, np. na pla ormach takich jak
Uber
• Coraz więcej ludzi migruje za pracą
2. Pozycja pracowników jest słaba
• Przez ostatnie dekady rozbito związki zawodowe
• Prawo daje przywileje przedsiębiorcom, a na pracowników przenosi całe ryzyko
• Miliony ludzi pracuje bez prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, zasiłków i emerytury
3. Młodsze pokolenie ma na rynku pracy gorzej niż starsze
• Bezrobocie wśród młodych jest wielokrotnie wyższe niż wśród
średniego i starszego pokolenia
• Młodzi ludzie latami tkwią w życiu „po-studenckim”, na stażach
i wykonując dorywcze, źle płatne prace
4. Na rynku pracy panują ogromne nierówności
• Płace w biedniejszych krajach UE są nawet dziesięciokrotnie
niższe niż w najbogatszych
• Płace prezesów szybko rosną, a szeregowi pracownicy ledwo
wiążą koniec z końcem
• Osoby wykonujące tę samą pracę w różnych krajach — nawet
jeśli pracują dla tej samej ﬁrmy — dostają skrajnie różne wypłaty
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Fakty
• Średnia polska pensja jest realnie prawie dwa razy niższa od
niemieckiej.
• Płaca minimalna w Polsce jest prawie trzy razy niższa niż w Niemczech, Francji czy Belgii.
• Pracujemy najdłużej w Europie, średnio 45 godzin tygodniowo.
• Nierówności dochodowe w Polsce są najwyższe w Europie.
• Udział płac w PKB w Polsce należy do najniższych w Europie (47%
przy unijnej średniej 56%) i wciąż się obniża: (przez ostatnie 10 lat
o ponad 10%).
• Poziom uzwiązkowienia w Polsce jest aż o połowę niższy od
średniej unijnej.
• 17% bezrobotnych wśród osób od 15 do 24 roku życia w UE, 8%
bezrobotnych ogółem.

Wyzwania
• Wyrównać poziom życia w Polsce z Europą Zachodnią
• Zatrzymać nierówności dochodowe: między krajami, w ich obrębie
i w ﬁrmach
• Ujednolicić i skrócić czas pracy w Unii Europejskiej
• Zapewnić pracownikom udział w zyskach ﬁrm

Rozwiązania
W stronę dochodu podstawowego
Coraz mniej pracy wykonują dziś ludzie, a coraz więcej maszyny i algorytmy.
Trzeba zapewnić społeczeństwu udział w owocach pracy komputerów.
W przyszłości rozwiązaniem będzie bezwarunkowy dochód podstawowy,
czyli powszechna, comiesięczna wypłata dla każdego obywatela i obywatelki. Postawimy pierwszy krok na drodze do jego wprowadzenia: uruchomimy program Powszechnej Dywidendy Obywatelskiej, czyli wypłaty
z zysku wypracowanego przez europejską gospodarkę.
Europejska płaca minimalna
W całej Europe wszyscy mamy podobne potrzeby. Ceny w Unii Europejskiej zaczynają się wyrównywać - teraz czas zadbać o równe płace!
Wdrożymy europejską płacę minimalną, ustaloną początkowo na poziomie
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66% średniej w danym kraju i stopniowo podnoszoną, tak by zrównać
stawki na terenie całej Unii.
Praca do podziału, odpoczynek dla wszystkich
Wydajność naszej pracy jest najwyższa w historii, a my wciąż pracujemy
tyle samo, co 100 lat temu. Przez automatyzację w najbliższych latach
pracy będzie ubywać. Najwyższy czas skorzystać z dobrodziejstw technologii i zyskać więcej czasu na radość z życia! Zapewnimy wszystkim
zatrudnionym co najmniej 35 dni płatnego urlopu. Skrócimy tydzień pracy
do 35 godzin, a w perspektywie jeszcze bardziej.
Koniec śmieciowego zatrudnienia
Zatrudnienie na umowy śmieciowe stało się nową normą w Europie.
W Polsce pracują tak miliony ludzi. Wprowadzimy zasadę, że krajowe
inspekcje pracy, będą mogły zmieniać formę zatrudnienia na drodze decyzji
administracyjnej. Zakażemy bezpłatnych staży i praktyk.
W obronie samozatrudnionych
Wiele osób w Europie wypychanych jest na ﬁkcyjne samozatrudnienie, tak
naprawdę będąc pracownikami. Wykorzystuje się to do omijania prawa
pracy i podatków. Zaostrzymy walkę z tym procederem, rozszerzając przepisy prawa pracy na jednoosobowe ﬁrmy uzależnione od jednego „klienta”.
Zyski firm w ręce pracowników
Zyski ﬁrm wypracowują ich pracownicy i to oni powinni mieć w nich swój
udział. W średnich i dużych ﬁrmach wprowadzimy Fundusze Własności
Pracowniczej, na które przekazywana będzie część udziałów ﬁrmy. Dzięki
temu załogi staną się współwłaścicielami przedsiębiorstw, a część zysku
traﬁ do kieszeni pracowników. Pracownicy z przynajmniej czteroletnim
stażem będą otrzymywać własne udziały w ﬁrmie.
Demokracja w pracy
Zamiast sztywnych hierarchii i folwarcznego zarządzania w ﬁrmach potrzebujemy partnerstwa i demokracji. Chcemy, by w każdej ﬁrmie liczącej
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powyżej 20 pracowników powoływano Radę Pracowniczą. Co najmniej 20
% składu rad nadzorczych ﬁrm powinni wybierać pracownicy. Chcemy,
by w zamówieniach publicznych preferowano ﬁrmy, w których działają
związki zawodowe.
Koniec obscenicznie wysokich wynagrodzeń
Nierówności dochodowe w Europie rosną w zastraszającym tempie,
a w Polsce są najwyższe w całej Unii. Powiążemy zarobki prezesów i rad
nadzorczych z wysokością najniższego wynagrodzenia w ﬁrmie. Unijne
dotacje, doﬁnansowania i kredyty będą dostępne tylko dla tych ﬁrm,
w których zarobki „na szczycie” będą maksymalnie 10 razy większe niż „na
dole”. Wprowadzimy jawność płac na terenie całej Unii Europejskiej.
Walka z bezrobociem
Unia Europejska powinna dążyć do pełnego zatrudnienia, zapewniając
godną pracę każdej szukającej jej osobie. Wprowadzimy program Gwarancji Zatrudnienia: samorządy otrzymają potężne środki unijne, by tworzyć
użyteczne i potrzebne miejsca pracy w edukacji, służbie zdrowia, czy
sektorze opiekuńczym. Program radykalnie obniży bezrobocie i zmniejszy
przymusową emigrację za pracą.
Silny sektor publiczny
Sektor publiczny zatrudnia miliony Europejczyków i służy setkom milionów
osób, od zdrowia i opieki, po wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo.
Wprowadzimy zasadę, że wynagrodzenia w sektorze publicznym powinny
rosnąć wraz ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce danego kraju.
Wprowadzimy odpowiednik programu Erasmus dla pracowników sektora
publicznego, by umożliwić wymianę najlepszych praktyk.
Europejska Inspekcja Pracy
Nagminne łamanie praw pracowniczych i wszechobecny wyzysk muszą się
skończyć. Powołamy Europejską Inspekcję Pracy, która będzie koordynować i nadzorować inspekcje pracy krajów członkowskich. Inspekcja będzie
miała prawo nakładać kary uzależnione od obrotu ﬁrmy.
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Prawa pracownicze ponad granicami
Skoro korporacje działają na poziomie międzynarodowym, to i pracownicy
muszą organizować się ponad granicami. Powołamy Europejską Komisję
Pracowniczą, która ułatwi pracownikom ponadnarodowe negocjacje z pracodawcami. Komisja będzie też „związkiem ostatniej szansy” dla osób,
które nie mają wstępu do organizacji pracowniczych. Prawo do strajku
jest prawem każdego pracownika, dlatego wprowadzimy przepisy o strajku
generalnym na terenie całej Unii Europejskiej.
Ulepszona Gwarancja dla Młodzieży
Bezrobocie wśród młodych jest w Polsce cztery razy wyższe niż w starszych grupach wiekowych. Po zakończeniu edukacji młodzi bardzo długo
nie mogą znaleźć stabilnej, uczciwie płatnej pracy. Zwiększymy inwestycje
krajów członkowskich w dostęp do szkoleń i wartościowej pracy dającej
perspektywy na przyszłość. Zakażemy bezpłatnych praktyk i staży i tych
płatnych poniżej stawki minimalnej.
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Nowy ład dla solidarnej Europy
Owoce wzrostu gospodarczego dzielone są niesprawiedliwie. W Europie
XXI wieku niektórzy wciąż muszą rezygnować z podstawowych potrzeb,
by zapłacić za mieszkanie, kupić jedzenie lub leki niezbędne do życia.
Najwyższy czas to zmienić — każdemu należy się godne życie!

Diagnoza
1. Owoce wzrostu dzielone są niesprawiedliwie.
• Ubóstwo i wykluczenie dotyka milionów osób.
• Miliony rodzin mieszkają w złych warunkach lub są zagrożone
eksmisją.
2. Istnieją ogromne różnice w jakości opieki zdrowotnej między poszczególnymi państwami.
• Nakłady na opiekę zdrowotną w jednych krajach są wielokrotnie
niższe niż w innych.
• Leki są bardzo drogie, a to oznacza, że koszty leczenia przerzuca
się na chorych, zwłaszcza osoby starsze lub przewlekle chore.
3. Polityka narkotykowa jest niesprawiedliwa i szkodliwa społecznie.
Fakty
• Ponad 20% osób w UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
• Polska wydaje na opiekę zdrowotną 4,25% PKB, Niemcy — nawet
10%

Wyzwania
•
•
•
•

Pewne i tanie mieszkania dla wszystkich
Emerytury pozwalające na godne życie
Powszechny dostęp do dobrej opieki zdrowotnej
Godność niezależnie od wieku i stopnia sprawności
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Rozwiązania
Czynsz, który nie rujnuje
Stworzymy Europejski Fundusz Mieszkaniowy, z którego sﬁnansujemy program budowy lokali socjalnych i komunalnych. Wprowadzimy maksymalną
cenę najmu i wzmocnimy ochronę lokatorów przed eksmisjami. W każdym
mieszkaniu zapewnimy dostęp do taniej wody, prądu i ogrzewania.
Bezpłatne leki i europejskie standardy opieki zdrowotnej
Sprawimy, że wszystkie leki na receptę będą dostępne bezpłatnie w aptekach. Wprowadzimy europejskie standardy opieki zdrowotnej, określające
minimum, jakie musi spełniać opieka zdrowotna w każdym państwie Unii.
Część funduszy unijnych zostanie przeznaczona na poprawę jakości opieki
zdrowotnej w krajach, w których jest ona niedoﬁnansowana.
Program 420+ / Odpowiedzialna polityka narkotykowa
Zmienimy prawo narkotykowe, by marihuana była legalna. Odejdziemy od
karania za zażywanie substancji psychoaktywnych. Zaoszczędzone na tym
pieniądze przeznaczymy na ﬁnansowanie terapii uzależnień.
O prawa osób z niepełnosprawnościami
Będziemy walczyć o rozbudowę usług takich jak asystencja osobista, by
każdy mógł korzystać ze swoich praw, niezależnie od stopnia sprawności.
Zadbamy o to, żeby skutecznie bronić osoby z niepełnosprawnościami
przed dyskryminacją i przemocą.
Godne życie dla seniora
Wprowadzimy godne emerytury o zbliżonej wysokości w całej Unii Europejskiej. Każda osoba będzie miała prawo do otrzymywania emerytury
o wysokości co najmniej płacy minimalnej. Uruchomimy program unijny
zwiększenia liczby geriatrów i pracowników opieki, by przygotować się na
starzenie się społeczeństwa.
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Nowy ład dla środowiska i klimatu
Zmiany klimatu już teraz wywołują klęski żywiołowe — powodzie, susze,
huragany. Wzrost temperatur i podnoszenie się poziomu morza sprawia,
że wiele terenów zamieszkałych przez człowieka stanie się już niebawem
niezdatnych do życia. To zagrożenie wymaga bardzo pilnej i bardzo ambitnej odpowiedzi.

Diagnoza
1. Zmiany klimatu to śmiertelne zagrożenie dla nas i naszych dzieci
• Nie jesteśmy gotowi na katastrofy naturalne
• Musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych
• Przeszkodą w realizacji celów klimatycznych jest niski koszt
technologii, które wiążą się z silną emisją dwutlenku węgla.
2. Unia Europejska nie radzi sobie z ochroną środowiska przed biznesem
— Puszcze Białowieska, lex Szyszko.
3. Wspólna Polityka Rolna promuje wielkopowierzchniowe gospodarstwa kosztem małych, rodzinnych.
Fakty
• Temperatura na świecie wzrosła już o 1,2 °C — z 1.5 °C uznawanych za bezpieczne
• Do 2050 r. będzie ponad 200 milionów uchodźców klimatycznych
• 40% budżetu Unii przeznacza się na dotowanie wielkoprzemysłowego rolnictwa

Wyzwania
•
•
•
•

Zerowe emisje CO₂ ne o do 2050 r.
Zrównoważona gospodarka
Ochrona bogactwa przyrodniczego
Wsparcie lokalnych producentów
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Rozwiązania
Zatrzymać zmiany klimatu
Wycofamy publiczne wsparcie dla szkodliwych gałęzi gospodarki. Uruchomimy inwestycje w źródła czystej energii, docieplanie budynków i badania
nad nowymi formami pozyskiwania energii i jej magazynowania.
Realna cena węgla
Wprowadzimy progresywny podatek od emisji zależny od poziomu rozwoju
kraju. Aby dobra lokalne stały się bardziej opłacalne, obłożymy dobra
importowane podatkiem od ich śladu węglowego. Będziemy stopniowo
zmniejszać ilość dopuszczalnych emisji dwutlenku węgla w Systemie Handlu Emisjami (ETS).
Odpowiedzialna polityka rolna
Pieniądze ze Wspólnej Polityki Rolnej będą wypłacane w zależności od
wypełniania dyrektyw dotyczących środowiska. Wprowadzimy na terenie
UE jednolity standard warunków życia zwierząt. Zwiększymy wsparcie dla
małych, rodzinnych gospodarstw.
Walka z odpadami
Znacznie zwiększymy ponowne wykorzystanie odpadów poprzez ﬁnansowanie badań technologiami ich przetwarzania. Zakażemy otwartych wysypisk i zadbamy, by te już istniejące nie zanieczyszczały lokalnych wód.
Nałożymy opłatę na produkcję i import plas ku.
Dla przyrody
Zwiększymy ochronę terenów o wysokiej wartości przyrodniczej. Będziemy sadzić nowe lasy, tworzyć parki, zieleń miejską. Zakażemy szkodliwych
technologii wydobywczych, takich jak szczelinowanie hydrauliczne.
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Trybunał ds. Środowiska
Powołamy Trybunał ds. Środowiska przy Trybunale Sprawiedliwości UE. Jego zadaniem będzie ściganie takich przypadków złamania prawa unijnego
jak w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej.
Czyste powietrze
Aby skutecznie walczyć ze smogiem, wdrożymy współﬁnansowany z budżetu UE program rozbudowy sieci ciepłowniczej, wymiany urządzeń
grzewczych oraz dopłat do paliw lepszej jakości. Dodatkowo, aby zmniejszyć ilość spalanego paliwa, uruchomimy program docieplania budynków.
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Nowy ład dla demokracji
Unia Europejska wydaje się daleko od życia zwykłego człowieka. Nic
dziwnego: jej instytucje i prawa tworzone są nie przez nas wszystkich,
obywateli Unii, ale przez biurokratów i polityków. Czas odzyskać wpływ
na naszą przyszłość — czas na więcej demokracji w Europie!

Diagnoza
1. Unia Europejska jest za mało demokratyczna:
• wiele decyzji podejmują osoby bez demokratycznego mandatu,
• decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami,
2. Europejczycy wybierają tylko jedną unijną instytucję — Parlament
Europejski. Jego władza jest minimalna, a europosłowie nie mogą
nawet zgłaszać projektów ustaw. Większość władzy skupia Komisja
Europejska, która pochodzi z mianowania.
3. W ostatnich latach wiele krajów Unii — w tym Polska — odchodzi od
praworządności, a Unia nie ma narzędzi, by temu zapobiec.
Fakty
• 77 % Polek i Polaków uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne — to drugi najwyższy wynik w Europie.
• Jednocześnie 57 % Polek i Polaków sądzi, że Unia zmierza w złym
kierunku.
• Za największą bolączkę Unii uznawany jest przerost biurokracji
i oddalenie od zwykłego obywatela.

Wyzwania
• Oddać społeczeństwu i wspólnotom lokalnym wpływ na rzeczywistość
• Wzmocnić demokratyczne podstawy UE
• Przeciwdziałać łamaniu praworządności przez państwa członkowskie
• Opracować demokratyczną europejską konstytucję
15

Rozwiązania
Konstytucja europejska
Aby Unia stała się prawdziwym domem wszystkich Europejczyków i Europejek, potrzebuje nowego, demokratycznego otwarcia. Chcemy, by wspólnoty lokalne starego kontynentu zaczęły debatę nad europejską konstytucją, która zostanie następnie przyjęta przez wszystkich Europejczyków
i Europejki.
Wzmocnić Parlament Europejski
Zwiększymy uprawnienia Parlamentu Europejskiego na wzór parlamentów
krajowych, by europosłowie mogli zgłaszać projekty ustaw. Ustanowimy
wspólne dla całej Unii zasady wyborów do PE. Obniżymy (z obecnego miliona!) liczbę podpisów, którą należy zebrać pod obywatelskim projektem.
Więcej nadzoru nad Komisją Europejską
Chcemy, by Komisja Europejska była powoływana i odwoływana przez PE,
podobnie jak się to odbywa na szczeblu krajowym. Pozbawimy Komisję
prawa do odrzucania projektów ustaw zgłoszonych bezpośrednio przez
obywateli Unii, za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
Demokracja w kraju
Aby strzec praw człowieka, demokracji i rządów prawa w krajach członkowskich, powołamy specjalną komisję przy Trybunale Sprawiedliwości
UE. Jej zadaniem będzie aktywne wykrywanie przypadków łamania art. 2
Traktatu o Unii Europejskiej i rozpoczynanie procedur dyscyplinarnych.
Głos dla Polek i Polaków za granicą
Obecnie Polacy i Polki mieszkający poza granicami Unii nie mają możliwości
wyboru swoich europosłów. Liczba takich osób wzrośnie jeszcze bardziej
po Brexicie. Damy obywatelom i obywatelkom Unii możliwość oddania
głosu w konsulatach.
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Niezależne media
Unia Europejska musi stać na straży wolności mediów. Powołamy Europejski Fundusz Mediów Publicznych, który będzie współtworzył wartościowe
projekty medialne na poziomie lokalnym i krajowym. Utworzymy niezależne europejskie media.
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Nowy ład dla gospodarki
Choć gospodarka stale się rozwija, nie widać tego po naszych por elach.
Zbyt duża część zysków traﬁa do kieszeni najbogatszych, pogłębiając i tak
duże nierówności. Czas, by wszyscy zaczęli sprawiedliwie dokładać się do
wspólnego dobrobytu!

Diagnoza
1. Istnieją głębokie nierówności pomiędzy krajami, regionami i grupami
społecznymi.
2. Wymuszanie polityki zaciskania pasa pogłębiło te nierówności i uniemożliwiło niektórym rządom walkę z lokalnymi trudnościami ekonomicznymi.
3. Unia Europejska ma ogromny problem z wykrywalnością oszustw
podatkowych.
4. Nie da się zagwarantować dostępu do uczciwego zatrudnienia, opieki
zdrowotnej i edukacji wyłącznie w oparciu o ﬁnansowanie prywatne
5. Banki notują rekordowe zyski, a jednocześnie miliony ludzi popadają
w coraz większe długi.
Fakty
• W Polsce są najwyższe nierówności dochodowe w Unii Europejskiej.
• Każdego roku Unia Europejska ponosi bilion euro strat w powodu
oszustw podatkowych, których dopuszczają się korporacje i osoby
prywatne.

Wyzwania
•
•
•
•

Odciążyć podatkowo najmniej zarabiających
Zmniejszyć nierówności
Sﬁnansować wyrównywanie szans
Zapobiegać oszustwom podatkowym
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Rozwiązania
Zbyt wcześnie na przyjęcie euro
Wstępując do UE zobowiązaliśmy się, że w przyszłości przyjmiemy euro.
Dominujący wpływ na tę walutę mają jednak Niemcy i Francja, czego
boleśnie doświadczyła Grecja. Dopóki różnice w poziomie życia między
Polską a Zachodem znacznie się nie zmniejszą, a europejska polityka
monetarna nie będzie bardziej demokratyczna, powinniśmy wstrzymać się
z przyjmowaniem wspólnej waluty.
Walka z oszustami podatkowymi
Zatrzymamy ucieczki milionerów do rajów podatkowych. Będziemy dążyć do likwidacji luk prawnych ułatwiających unikanie opodatkowania.
Wprowadzimy obowiązek internetowej publikacji sprawozdań ﬁnansowych wszystkich ﬁrm o obrocie przekraczającym 50 mln euro. Każdy
bank działający na terenie Unii Europejskiej będzie musiał ujawnić swoją
aktywność w rajach podatkowych. Majątek ﬁrmy, której udowodnione
zostaną szczególnie ciężkie oszustwa podatkowe, będzie przepadał na
rzecz państwa przez nią okradanego.
Przejrzysta własność
Wprowadzimy obowiązek publikacji online sprawozdań ﬁnansowych
wszystkich ﬁrm o obrocie przekraczającym 50 mln euro rocznie. Docelowo
utworzymy jednolity rejestr, w którym zawarte będą informacje dotyczące
faktycznych właścicieli wszystkich ﬁrm, korporacji i innych podmiotów.
Sprawiedliwe podatki
Wprowadzimy jednolity, progresywny podatek dla ﬁrm w całej Unii Europejskiej, aby zerwać z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.
Ujednolicimy w UE podatki od zysków kapitałowych i wprowadzimy podatek od transakcji ﬁnansowych, aby ograniczyć spekulacje.
Podatek od fortun
Aby walczyć z ogromnymi nierównościami majątkowymi, nałożymy podatek na wielomilionowe spadki.
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Na straży dobrobytu
Polityka monetarna powinna przede wszystkim brać pod uwagę jakość
życia obywateli, a nie tylko interesy korporacji i banków. Rozszerzymy misję
Europejskiego Banku Centralnego, by obejmowała nie tylko stabilizację
cen, ale też dbałość o niskie bezrobocie.
Patenty w opiece zdrowotnej i rolnictwie
Prawo do opieki zdrowotnej jest znacznie ważniejsze niż zyski wielkich korporacji. Będziemy dążyć do zmiany prawa patentowego, by nie ograniczało
ono dostępności podstawowych dóbr, w tym żywności i leków.
Dług to nie wyrok
Zwiększymy wsparcie dla osób wychodzących z długów, ﬁnansując specjalny program pomocowy. W razie niewypłacalności dłużnika, samorząd
włączy nieruchomość do zasobu komunalnego w zamian za przejęcie
długu.
Ochrona lokalnych gospodarek
Zreformujemy prawa europejskie, które obecnie wymuszają na samorządach prywatyzację usług publicznych. Wzmocnimy pozycję samorządów
w walce z nieuczciwymi praktykami biznesowymi na ich terenie. Zbadamy
wpływ ﬁrm takich jak AirBnB i Uber na lokalne gospodarki i wraz ze
społecznościami lokalnymi wypracujemy regulacje w tym obszarze.
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Nowy ład dla pokoju
Projekt europejski może znacznie poprawić jakość życia Europejczyków.
Nie może jednak odbywać się to kosztem wyzyskiwania mieszkańców innych państw. Chcemy aby Unia Europejska poważnie traktowała wartości,
które głosi i zaczęła realnie wdrażać cele, zapisane w traktacie lizbońskim
i Karcie praw podstawowych UE.

Diagnoza
1. Umowy handlowe zawierane przez UE nie spełniają standardów
środowiskowych, ochrony zdrowia, praw człowieka i praw pracowniczych
2. Tuż za granicami Unii rozgrywają się kryzysy humanitarne
3. Państwa Europy znacznie przyczyniły się do złej sytuacji w Afryce i na
Bliskim Wschodzie
4. Kraje członkowskie wykorzystują swoją przewagę organizacyjną i kapitałową do wyzysku innych krajów, szczególnie afrykańskich
5. Państwa w Europie przyczyniają się do eskalacji konﬂiktów na świecie
6. Sąsiedztwo UE jest narażone na destabilizację ze strony niektórych
krajów ościennych
7. Unia Europejska realizuje zaledwie część celów, które sama sobie stawia. W jej faktycznym działaniu, oraz jej poszczególnych członków,
dominuje polityczne i gospodarcze realpoli k, które często sprowadza się do wyzysku słabszych partnerów. Unia powinna wspierać
państwa sąsiedzkie a w przypadku zagrożeń udzielać schronienia ich
obywatelkom i obywatelom
Fakty
• Kraje Unii Europejskiej są po USA drugim największym dostawcą
broni na świecie. 40% eksportu, warte prawie 60 miliardów euro,
traﬁa na Bliski Wschód i do Afryki Północnej.
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• Dziewięć zagranicznych korporacji pozywa obecnie Polskę przed
trybunałami arbitrażowymi, domagając się 10 miliardów złotych
odszkodowań z naszych podatków.

Wyzwania
•
•
•
•

Zakończenie wyzysku słabszych instytucjonalnie państw
Zapobieganie katastrofom humanitarnym
Sprawne włączanie przybyszów do lokalnych społeczności
Promowanie zdrowych postaw rządów

Rozwiązania
Inwestycje zagraniczne po partnersku
Obecnie inwestycje zagraniczne wykorzystywane są do przerzucania najniższej jakości miejsc pracy poza granice państw członkowskich. W efekcie
mamy do czynienia ze wzrostem migracji z powodów ekonomicznych. Dlatego dołożymy szczególnych starań, żeby działalność europejskich przedsiębiorstw w państwach spoza Unii poprawiała jakość życia mieszkańców,
a tym samym — nie przyczyniała się do napędzania migracji.
Uczciwy handel
Nie zgadzamy się na obecne mechanizmy arbitrażu, które dają korporacjom ogromną przewagę nad państwami i utrudniają ochronę interesów
społeczeństw. Będziemy dążyć do renegocjacji szkodliwych umów, takich
jak CETA. Popieramy wejście w życie Wiążącego Traktatu o Odpowiedzialności Korporacji i Prawach Człowieka ONZ.
Aktywne wsparcie krajów sąsiedztwa
Kontynent europejski wraz z sąsiadującymi z nim afrykańskim i azjatyckim wciąż są rejonem ścierania się mocarstw. Unia Europejska powinna
dążyć do ograniczania militarnego zaangażowania w regionie aktorów
międzynarodowych, w tym Stanów Zjednoczonych i Rosji. Najlepszą do
tego drogą jest wsparcie gospodarcze na poziomie makro dla konkretnych
państw, i dla ich obywatelek i obywateli na poziomie mikro, dla ich pełnego
usamodzielnienia się i uzyskania samosterowności i zdolności decydowania
o sobie.
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Godność dla azylantów
Każdy ma prawo do godnego traktowania, zwłaszcza gdy ucieka przed
wojną, przemocą, czy dyskryminacją. Zapewnimy uchodźcom podstawowe
prawa, w szczególności do nierozdzielania rodzin. Osobom, które otrzymały azyl, powinny przysługiwać te same prawa do zatrudnienia, mobilności
i edukacji co miejscowym.
Zakończenie kryzysu humanitarnego na Morzu Śródziemnym
Nie możemy dłużej zamykać oczu na to, że na Morzu Śródziemnym umierają ludzie. Nie możemy wyżej niż życie ludzkie stawiać szczelności granic
— zwłaszcza jeśli mamy zasoby, by to życie ratować. Powołamy służbę
odpowiadającą za zapewnienie bezpieczeństwa na naszych brzegach, by
nikt już nie ginął na morzach granicznych.
Prawa polityczne dla migrantów
Każdy powinien mieć wpływ na władzę w miejscu zamieszkania. Nadamy imigrantom, którzy spełnili określone kryteria (m.in. odpowiedni czas
spędzony w danym kraju), prawa wyborcze do Parlamentu Europejskiego.
Będziemy zachęcać państwa członkowskie do wprowadzenia podobnych
rozwiązań na poziomie krajowym.
Przeciw wyzyskowi imigrantów
Niezależnie od kraju pochodzenia, każda osoba zatrudniona w UE powinna
mieć te same prawa i korzyści jak obywatele Unii. Powołamy wydział
zajmujący się łamaniem praw migrantów przy Europejskiej Inspekcji Pracy
i będziemy wspierać władze krajów członkowskich w tworzeniu jej krajowych odpowiedników. Takie rozwiązanie będzie też służyło obywatelem,
chroniąc ich przed nieuczciwą konkurencją o miejsca pracy.
Swobodny ruch graniczny
Chcemy zniesienia wszelkich kontroli granicznych w obrębie strefy Schengen. Docelowo będziemy powiększać strefę pozbawioną kontroli granicznej o kolejne państwa — pod warunkiem zachowania przez nie właściwych
standardów praw człowieka, demokracji i rządów prawa.
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Pokój i solidarność
Zakończymy eksport broni z Unii Europejskiej do krajów łamiących prawa
człowieka. Będziemy dążyć do zmniejszenia wydatków na obronność do
minimum ustalonego przez zobowiązania traktatowe (2% PKB). Popieramy
powstanie unijnych sił zbrojnych, które mogą być w dłuższej perspektywie
lepszą od NATO gwarancją bezpieczeństwa dla Polski i innych krajów na
wschodzie UE. Takie siły zbrojne muszą mieć charakter wyłącznie obronny
i stabilizacyjny.
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Nowy ład przeciw dyskryminacji
Chcemy wspólnoty opartej na równości i wzajemnym szacunku. Aby tę
równość osiągnąć, musimy zadbać o równe prawa dla wszystkich – niezależnie od majątku, płci, orientacji seksualnej czy wyznania — i o to, by
były one rzeczywiście stosowane.

Diagnoza
1. Prawa kobiet drastycznie się różnią między krajami Unii
2. Osoby z grupy wykluczonych mają utrudnione funkcjonowanie
w społeczeństwie
• Dyskryminacja (m.in. płacowa)
• Nierówny dostęp do usług publicznych (np. śluby)
Fakty
• 26 z 28 państw UE ma łagodniejsze prawo aborcyjne niż Polska.
• W UE jedynie Polska i Słowacja nie uznają związków osób tej
samej płci.
• Kobiety zarabiają średnio o 16% mniej — to odpowiednik dwóch
miesięcy pracy za darmo!
• Kobiety mają niewiele ponad ⅓ mandatów w Parlamencie Europejskim.

Wyzwania
• Zapewnienie równych praw w pracy i polityce
• Zwiększenie dostępu do rzetelnej i bezpłatnej opieki ginekologicznej
i antykoncepcji
• Poprawa ochrony przed przemocą
• Godność niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej

Rozwiązania
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Zrównanie płac
Aby zwalczać dyskryminację ze względu na płeć w miejscu pracy, wprowadzimy pełną jawność płac. Pracownice i pracownicy będą mieć prawo do
pełnej informacji na temat przyczyn różnic w wysokościach pensji.
Równa reprezentacja płci
Wprowadzimy parytet płci we wszystkich instytucjach unijnych, jak również na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego.
Dostępna antykoncepcja i akcesoria higieniczne
Domagamy się bezpłatnej i dostępnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji
awaryjnej bez recepty. Tampony, podpaski i kubeczki menstruacyjne powinny być tanie i bezpłatnie dostępne w szkołach, uczelniach, miejscach
pracy i w budynkach użyteczności publicznej.
Prawo wyboru i dostęp do badań
Aborcja powinna być dostępna, bezpieczna i legalna. Osoby w ciąży muszą
mieć dostęp do badań prenatalnych, opieki położniczej i przedporodowej.
Osoby z ciążą problematyczną powinny mieć pełnopłatny urlop na czas
ciąży. Urlop rodzicielski powinien trwać co najmniej 480 dni i być równo
podzielony pomiędzy rodziców.
Zwalczanie przemocy domowej
Zadbamy o przestrzeganie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Każdy kraj powinien szczególnie
chronić osoby doświadczające przemocy, poprzez m.in. pierwszeństwo
przyznawania lokali komunalnych osobom doświadczającym przemocy,
pomoc w dochodzeniu praw drogą sądową, szkolenia antydyskryminacyjne
dla służb mundurowych. Prześladowanie ze względu na płeć będzie uprawniało do ubiegania się o azyl.
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Prawa osób LGBT+
Żądamy równych praw dla osób LGBT+. Każdy kraj Unii Europejskiej powinien uznawać małżeństwa niezależnie od płci osób je zawierających oraz
przyznać im pełnię praw. Będziemy walczyć o akceptację instytucjonalną
osób niebinarnych oraz zapewnimy powszechny dostęp do procedury
korekty płci. Zagwarantujemy azyl osobom LGBT+ żyjącym w krajach,
w których grożą im prześladowanie, tortury i śmierć.
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Nowy ład dla prywatności
i transparentności
Postęp technologiczny niesie za sobą wiele korzyści — możemy sprawniej się komunikować, szybciej rozwijać, współpracować. Mamy wreszcie
szansę wiedzieć więcej, także o działaniach władz. Aby jednak swobodna
wymiana informacji była możliwa, musimy zapewnić prywatność w sieci
i powstrzymać monopolistyczne zapędy korporacji.

Diagnoza
1.
2.
3.
4.

Monopol kilku korporacji w internecie
Brak kluczowych regulacji chroniących prywatność
Niedoﬁnansowanie uczelni wyższych
Unia Europejska jest za mało demokratyczna:
• wiele decyzji podejmują osoby bez demokratycznego mandatu,
5. Unią rządzi pieniądz:
• wielkie korporacje mają ogromny wpływ na tworzenie prawa
• politycy chodzą na pasku biznesu w zamian za obecne lub
przyszłe korzyści
• decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami
Fakty
• Ponad 70% ruchu w Internecie to tylko dwie ﬁrmy — Google
i Facebook.
• W Brukseli działa ponad 30 tysięcy lobbystów — więcej niż pracowników Komisji Europejskiej.
• Wydatki na lobbing przekraczają miliard euro rocznie.

Wyzwania
• Przeciwdziałanie monopolom korporacji
• Zapewnienie prywatności i w sieci
• Zwiększenie przejrzystości UE
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• Odzyskanie kontroli nad naszymi danymi

Rozwiązania
Prawo do prywatności
Dostęp do internetu staje się niezbędny do życia w XXI wieku. Korzystają
z tego ﬁrmy, które przechwytują nasze dane. Zapewnimy prywatność oraz
brak cenzury w sieci. Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkownika
będzie możliwe tylko za jego zgodą. Jeżeli treść wyświetlana użytkownikowi została spersonalizowana, to należy go o tym powiadomić.
Otwarte formaty danych
Wprowadzimy wytyczne dla portali internetowych, które ograniczą śledzenie oraz ułatwiają przeniesienie konta na inny portal. W ten sposób
ograniczymy praktyki monopolistyczne.
Nowoczesne prawa autorskie
Prawa autorskie i patenty w obecnej postaci hamują rozwój i swobodę
ekspresji. Zmienimy unijną Dyrektywę o Prawie Autorskim, by dbała przede
wszystkim o interesy odbiorców, a nie tylko korporacji.
Nauka w służbie społeczeństwu
Zmienimy zasady ﬁnansowania nauki, by wiedza uzyskana dzięki publicznym pieniądzom zawsze była dobrem publicznym. Zwiększymy bezpośrednie ﬁnansowanie uczelni wyższych, odchodząc od systemu grantowego.
Będziemy odchodzić od logiki „publikuj albo giń” na uczelniach, stawiającej
liczbę publikacji naukowych ponad ich wartość naukową.
Sztuczna inteligencja bez dyskryminacji
Gospodarka staje się coraz bardziej zależna od decyzji podejmowanych
z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji. Mogą one jednak powielać
stereotypy i przyczyniać się do pogłębiania dyskryminacji. Będziemy dążyć
do wprowadzania rozwiązań zapobiegających takim skutkom ubocznym.
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Informacja naprawdę publiczna
Wzmocnimy prawo do informacji w Unii Europejskiej. Notatki ze wszystkich spotkań organów UE będą dostępne publicznie. Europosłowie będą
zobowiązani do publikacji wszystkich wydatków ze środków publicznych
oraz informowania instytucji nadzorczych o przyjmowanych korzyściach.
Unormować lobbystów
Wprowadzimy obowiązek rejestrowania lobbystów na terenie UE. Działania lobbingowe muszą mieć jawny budżet i listę polityków, do których docierają lobbyści. Wszystkie spotkania z lobbystami trzeba będzie zgłaszać
do dostępnego w internecie rejestru, aby każdy mógł poznać ich miejsce,
czas, cel i przekazywane korzyści. Unijne instytucje nadzorcze będą miały
dostęp do notatek ze spotkań.
Przeciw korupcji
Zwiększymy zasoby i kompetencje unijnego biura antykorupcyjnego
(OLAF), by skutecznie zwalczać nadużycia ﬁnansowe i oszustwa oraz by
zamykać luki prawne stosowane przez oszustów podatkowych. Wprowadzimy zasadę, że po odejściu z polityki unijnej przez 10 lat nie będzie można
zajmować się lobbingiem. Rozpoczniemy śledztwa w sprawie obecnych
konﬂiktów interesów.
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