
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI  

PROGRAMJA



EURÓPAI ÉLETET  
AZ EURÓPAI MAGYAROKNAK!

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA



2

EURÓPA VAGY ORBÁN?

A mostani választás döntő lesz Európa történetében. Most dől el, 
hogy az Európai Unió előre halad, az integráció befejezése, egy 
erős, egységes és sikeres szövetségi Európai Egyesült Államok felé, 
vagy hátra, az önző, veszekedő, vesztes országok világába. Az Eu-
rópai Unió létrejötte az egyik legnagyobb siker a kontinens törté-
netében, amely az elmúlt 60 évben a béke, a gazdasági fejlődés, a 
jogkiterjesztés és a szociális igazságosság sosem látott korszakát 
hozta el. Most azonban valódi kihívással néz szembe az európai in-
tegráció lassan, de biztosan előre haladó folyamata.

A szélsőjobb, Le Pen, Salvini és nyomukban Orbán nem a megoldást 
keresik, hanem a hatalom megszerzése és megtartása érdekében 
identitáspolitikai vitákat gerjesztenek, és a magukat vesztesnek 
érző emberek dühére, elkeseredettségére építenek. Nagy hangon 
hirdetik, hogy a májusi parlamenti választásokat követően egy má-
sik Európa fog létrejönni, amely gyökeresen különbözni fog a mai 
EU-tól. Az Orbán Viktor és társai által hirdetett, gyűlölködésre, féle-
lemre, bezárkózásra épülő, egymással versengő, és ezért szükség-
szerűen konfliktusba keveredő nemzetek Európájában csak keve-
seknek adatik meg a normális emberi élet, miközben a többségnek 
kiszolgáltatottságban, függőségben és jövőnélküliségben kell élnie. 
Az európai parlamenti választásoknak az lesz a tétje, hogy legyőz-
zük ezeket a politikai pártokat, hogy megvédjük a demokratikus Eu-
rópát, az európai értékeket. 

A valódi megoldás egy olyan demokratikus, szabad, nyitott, szolidá-
ris, erős Európa, amely a szoros együttműködésre épülve képes sza-
bályozni és irányítani a globalizációt, és biztonságot, védelmet és 
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boldogulást nyújt minden polgárának. A Demokratikus Koalíció ezt 
az Európát kínálja a választóknak. Mi, a legeurópaibb párt, megala-
kulásunk óta azt hirdetjük, hogy Európa a jövő, Európa a biztonság, 
Európa az otthonunk. Mély meggyőződésünk, hogy a jövőt csak az 
európai együttműködésre építve lehet úgy alakítani, hogy az mind-
annyiunk javára szolgáljon. Úgy tekintünk az Európai Unióra, mint 
szilárd értékrenden alapuló gazdasági, politikai és társadalmi kö-
zösségre, amelynek keretein belül Magyarország is sikeres és meg-
becsült tagja lehet Európának, és ezen keresztül a világnak. 

A Demokratikus Koalíció támogatja az Európai Egyesült Államok, 
egy, a nemzeti és kulturális sokszínűséget tisztelő, erős és demok-
ratikus közösséget létrehozását. Az Európai Egyesült Államok jelent 
garanciát arra, hogy nem lesznek első és másodrendű tagállamok 
és polgárok, hanem minden európai egyenlő jogokat és esélyeket 
kap. Olyan erős Európát akarunk, amely képes biztosítani minden 
európai polgár számára jogai érvényesülését, a védelmet és a biz-
tonságot, az egyenlő gazdasági és szociális lehetőségeket, a tisztes-
séges bért és nyugdíjat, a jó egészségügyi ellátást és a jó oktatást. 

Orbán valójában az Európai Unió szétveréséhez, Magyarország 
Unióból való kivezetésére kér támogatást az EP-választásokon. Iga-
zából erről beszélnek a fideszes politikusok, erről szólnak a „Brüsz-
szel” elleni hazug támadások. 

Állítsuk meg Orbánt! Mutassuk meg, hogy az európai magyarok 
nem hagyják, hogy Orbánék hatalmi gőgje miatt elveszítsük Ma-
gyarország uniós tagságát, az elmúlt évszázad legnagyobb magyar 
történelmi sikerét! Az Orbán-rendszer megdöntése az Európai Par-
lamenti választásokon, a Fidesz legyőzésével, Európa szétverésé-
nek megakadályozásával kezdődik. 
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EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  
GARANCIA AZ EURÓPAI ÉLETRE 

Olyan szociális Európát akarunk, ahol minden munkavállaló tisztes-
séges bérre, megfelelő munkakörülményekre, kiszámítható szociá-
lis biztonságra számíthat. Az Európai Unió több mint gazdasági kö-
zösség vagy közjogi szövetség. Mi olyan Európában hiszünk, amely 
minden polgára számára garantálja a legfontosabb közszolgáltatá-
sok elérését, az európai életet. 

EURÓPAI CSALÁDI PÓTLÉKOT!
Ma Magyarországon minden negyedik gyermek szegény, Európá-
ban sokmilliójuk számára nincsenek meg a boldog gyermekkor fel-
tételei. Tarthatatlan, hogy gyermekek milliói éljenek mélyszegény-
ségben abban a közösségben, ahol a világon az egyik legmagasabb 
az életszínvonal. Minden, az Unióban élő gyermek fontos, jár neki a 
támogatás, boldog gyermekkor, ezért javasoljuk az európai családi 
pótlék intézményének bevezetését. 
Az európai családi pótlék minden európai gyermek családjának 
alanyi jogon járna, és egységes összeg lenne. Ez a támogatás a már 
létező tagállami családi pótlékon felül járna, és közvetlenül az Unió 
finanszírozná az Európai Szolidaritási Alapból. Az európai családi 
pótlék nemcsak gyakorlati segítséget nyújtana az európai csalá-
doknak, de jelképesen azt is kifejezné, hogy a felnövekvő gyerme-
kek az Európai Unió egyenrangú polgárai.
Esélyt minden európai gyermeknek!
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EURÓPAI MINIMÁLIS NYUGDÍJAT!
Európában elfogadhatatlan, hogy az időskor biztonságát elvesse 
egy kormány, hogy idős emberek milliói éljenek szegénységben, 
kiszolgáltatottságban. Alapvető célunk. hogy minden idős ember 
számára biztosított legyen az emberi méltóság, és a megélhetés-
hez szükséges minimális nyugdíj. Ennek érdekében egységes sza-
bályozással kell előírni, hogy a minimális időskori nyugdíj minden 
tagállamban fedezze a megélhetés minimális költségeit. Azokban 
a tagállamokban, ahol ez szükséges, az Európai Szolidaritási Alap 
vállaljon részt a finanszírozásban. 
Az idős emberek védelmében közös uniós szabályokra is szükség 
van, annak érdekében, hogy a korábban állami nyugdíjrendszerben, 
vagy személyes megtakarítással gyűjtött nyugdíj ne lehessen elvon-
ható. Egyre növekvő uniós forrásokat kell fordítani az időskori élet 
minőségének javítására, az idősek művelődésének, közösségi éle-
tének, egészségügyi ellátásának és gondozásának biztosítására is.
Egy munkával töltött élet legyen garancia a méltó időskorra. 

EURÓPAI MULTIADÓT!
A nagy multinacionális vállalatok agresszív adótervezéssel, székhe-
lyük adóparadicsomokba való helyezésével becslések szerint lega-
lább a befizetendő adó ötödének megfizetését kerülik el, ez 50 ezer 
milliárd forintos veszteséget okoz évente uniós szinten. Csak az Eu-
rópai Unió együttes ereje képes arra, hogy velük szemben is érvé-
nyesítse az egyenlő közteherviselés elvét. Ezért javasoljuk egy új, 
az ilyen praktikákkal élő multikat sújtó uniós adó bevezetését. Ezt 
azok a nagyvállalatok fizetnék, amelyek nyereségük nagy részét az 
unió tagállamiban szerzik, de nem ezekben a tagállamokban adóz-
nak utána. Az adó az uniós tagállamokban megtermelt nyereséggel 
lenne arányos. Az európai multiadó az Unió közvetlen bevétele len-
ne, és az európai családi pótlékra kifizetésére, a minimális bérek és 
nyugdíjak felzárkóztatására lehetne felhasználni.
Igazságos közteherviselést Európában!
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EURÓPAI MINIMÁLBÉRT!
Európában egyre nagyobb gond a dolgozói szegénység, az, hogy 
valaki egész napi kemény munkából sem tud megélni. Csak akkor 
lehet tartós a közösség sikere, ha garantáljuk, hogy minden európai 
meg tudjon élni a munkájából.
Ezért azt szeretnénk elérni, hogy az EU úgy szabályozza a minimál-
bérek meghatározását, hogy egyetlen tagországban se lehessen 
alacsonyabb a minimálbér, mint az ottani megélhetés minimális 
költsége. Induljon program a minimálbérek felzárkóztatására és az 
Unión belüli jövedelemkülönbségek csökkentésére úgy, hogy a kis 
és közepes vállalatok növekvő költségeit az Európai Szolidaritási 
Alap támogassa.
Megélhetést biztosító fizetést minden dolgozónak!

GARANCIÁT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA!
Egyetlen európai országban sem lehetnek olyan szörnyű állapotok 
az egészségügyben, mint amit a magyar egészségügyben teremtet-
tek Orbánék. Ezért azt akarjuk, hogy jöjjön létre egy olyan európai 
egészségügyi minimum, amit minden kormánynak biztosítani kell, 
és amely betartását uniós szervezetek ellenőrzik. A minimumfelté-
telek biztosítása legyen az uniós fejlesztési források egyik fő célja. 
Ha lehet uniós pénzen főteret csinosítani vagy templomot felújítani, 
akkor kell, hogy legyen forrás a megfelelő egészégügyi ellátás biz-
tosítására is!
Az egészég minden európai számára legyen elérhető!

BIZTOS ALAPOKAT MINDEN EURÓPAI DIÁKNAK!
Az Unió versenyképessége és az esélyegyenlőség szempontjából 
egyaránt döntő, hogy minden diák megkapja a szükséges oktatást. 
Ezért azt akarjuk, hogy az Unió garantálja minden diáknak a meg-
felelő iskoláztatáshoz való jogot, az oktatás színvonalát és szabad-
ságát.
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Az Unió nyelvi sokszínűsége kulturális érték, ám az európai kohé-
zióhoz az is szükséges, hogy Európa polgárai szót tudjanak érteni 
egymással. Ehhez az szükséges, hogy 18 éves korára minden euró-
pai fiatal szinte tökéletesen beszéljen az anyanyelvén kívül még 
legalább egy európai nyelven, ezért uniós források bevonásával 
minden európai diák számára meg kell teremteni a kéttannyelvű 
oktatás lehetőségét minden iskolában.
Azt akarjuk, hogy minden felnövekvő fiatal megismerje az Európai 
Unió intézményrendszerét, Európa más részeinek történetét és kul-
túráját. Ezért a kötelező oktatás részévé tennénk az európai ismere-
teket minden európai iskolában. 
Európai oktatást az európai diákoknak!

GARANCIÁT A LAKHATÁSRA!
Az egyre drágább lakhatás, az elszabaduló lakásárak és albérle-
ti díjak egyre több család és fiatal életét nehezítik meg nemcsak 
Magyarországon, hanem egész Európában. Ezért kezdeményezzük, 
hogy az Unió a jelenleginél egy nagyságrenddel több forrást for-
dítson megfizethető bérlakások építésére. Induljon olyan európai 
szociális városrehabilitációs program, aminek célja az épületek fel-
újítása, a leromlott városrészek megújítása, az ott lakók életminő-
ségének javítása, a lakások számának növelése. Hozzuk létre uniós 
támogatással az Európa Kollégiumok hálózatát, amely olcsó és jó 
minőségű lakhatással segítené a hallgatók tagállomokon belüli és 
tagállamok közötti mobilitását.
Megfizethető otthonokat az európaiaknak!



8

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
EURÓPAI MUNKAHELYEK 
MINDENKINEK!

Az Európai Egyesült Államokban egyetlen kormány sem tarthatja 
rabszolgasorban a dolgozókat, nem veheti semmibe a szakszerve-
zetek jogait! A jól működő európai munkaerőpiac, a munkavállaló-
kat védő szabályozás hosszabb távon a képzett munkaerőre épülő 
gazdaság fontos motorja lehet.

EURÓPAI BÉREKET!
Magyarországon és az új tagországokban ugyanannál a cégnél, 
ugyanabban a munkakörben jóval kevesebbet keresnek a munkavál-
lalók, mint a fejlettebb országokban. Ez igazságtalan. Azt akarjuk, 
hogy legyen közös uniós jövedelempolitika, a területi kohézió uniós 
alapelve terjedjen ki a jövedelemkülönbségek mérséklésére is.
Javasoljuk, hogy az Unió használja föl pénzügyi eszközeit az Euró-
pai Bérfelzárkóztatási Alap létrehozására, és ennek segítségével 
indítson európai programot a jövedelmek területi különbségeinek 
fokozatos kiegyenlítésére.
 Azonos munkáért azonos bért – egész Európában!

EURÓPAI MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYT!
A közös európai munkaerőpiac csak akkor működhet jól, ha létrejön 
az európai munkaügyi segélyrendszer bevezetése, amely lehetővé 
teszi, hogy minden tagországban megfelelő védelmet kapjanak 
válság esetén azok, akik elveszítik állásukat, és hogy érvényesül-
jön a szolidaritás a különböző gazdasági erejű tagállamok között. 
Ebben a rendszerben a tagállamok befizetéséből jönne létre egy 
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olyan alap, ami a jelenlegi magyar szabályoknál jóval kedvezőbb 
feltételek mellett biztosítaná a munkanélküli ellátást az európai 
munkanélkülieknek. Mi azt javasoljuk, hogy ez az ellátás legalább 
a korábbi munkabér fele legyen, és minimum hat hónapig járjon.
Nemcsak közös pénzügyi forrásokra, hanem egységes szabályokra 
is szükség van, hogy a magyar kormány ne lökhesse három hónap 
után utcára a munkavállalókat, és hogy minden állását elvesztő em-
ber megfelelő támogatást és képzést kapjon az elhelyezkedéshez.
Biztonságot minden európai munkavállalónak!

SZABAD MUNKAVÁLLALÁST!
A szabad munkavállalás joga az Unió egyik legfontosabb vívmánya. 
Ezt a jogot garantálni kell minden uniós dolgozónak és le kell bon-
tani azokat a felesleges akadályokat, amelyek ennek útjában áll-
nak, többet között a képzettségek elismerése területén.
Határozottan kiállunk amellett, hogy minden uniós munkavállalót 
azonos jogok illessenek meg, bármelyik országban is dolgozik. El-
utasítjuk azt a gyakorlatot, amikor egyes tagállamok olcsó populiz-
musból korlátozzák a más tagországokból érkező munkavállalók 
jogait, szociális ellátásait.
Egyenlő jogokat minden uniós dolgozónak! 

GARANCIÁT A MUNKÁSOK VÉDELMÉRE!
Magyarországon ma a munkások a legkiszolgáltatottabbak az 
Euró pai Unióban. A rabszolgatörvényhez hasonló jogfosztó sza-
bály egyetlen európai államban sem elfogadható. Az európai kö-
zösség nem tűrheti, hogy bármelyik tagállamában megtagadják a 
munkások alapvető jogait. Ezért olyan közös uniós szabályokra van 
szükség, amelyek minden dolgozó számára garantálják az alapve-
tő jogok érvényesülését, azt, hogy nem lehet őket rabszolgaként 
dolgoztatni. A robotizáció korában gazdasági szükségszerűség is a 
munkaidő fokozatos csökkentése, a túlóra szigorú korlátozása és a 
szabadság idejének növelése európai szinten.



10

Egységes európai munkaügyi felügyeletre van szükség, amely képes 
érvényt szerezni a foglalkoztatási szabályoknak minden tagállam-
ban. Európai szinten kell garantálni azt, hogy minden tagállamban 
figyelembe veszik a munkavállalók képviselői, a szakszervezetek 
jogait, nem születhet döntés nélkülük.
Európai munkahelyeket minden dolgozónak!

EURÓPAI ESÉLYT A FIATALOKNAK ÉS A LEMARADÓ TÉRSÉGEKNEK!
Bár az Unió egyik alapvető célja a gazdasági különbségek csökken-
tése, továbbra is hatalmas a különbség az Unió különböző régiói 
között. Magyarország négy régiója is a legszegényebbek közé tar-
tozik. Azt akarjuk, hogy induljon uniós program a legelmaradottabb 
térségek különleges gazdasági övezetekké nyilvánítására, amelyek 
fölzárkóztatását pénzügyi alapjainak terhére végrehajtott közvet-
len állami-uniós befektetésekkel, célzott beruházásokkal, képzé-
sekkel, munkahely teremtéssel, közteher kompenzációval, a hely-
közi közlekedés fejlesztésével segíti az EU.
Az ifjúsági munkanélküliség Európa-szerte komoly gond, Magyar-
országon a kormány ostoba oktatáspolitikája miatt pedig különö-
sen súlyos probléma az iskolából végzettség nélkül kihulló fiatalok 
sok tízezres tömege. Ezért fontos, hogy minden tagállamban, így 
Magyarországon is végre hatékonyan működjön az ifjúsági garan-
cia program, amely biztosítja, hogy minden 25 év alatti fiatal vagy 
dolgozhat, vagy olyan programban vehet részt, amely segíti későb-
bi elhelyezkedését: tanulhat, továbbképzést kaphat, vagy szakmai 
gyakorlaton vehet részt. 
Ne a fiatalok menjenek el – az európai munkahelyek jöjjenek ide!
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EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  
ERŐS ÉS DEMOKRATIKUS EURÓPA

Mi olyan demokratikus Európát akarunk, amely minden polgárának 
egyenlően garantálja jogai érvényesülését, attól függetlenül, hogy 
melyik tagállamban él. 
Az EU létrejötte óta a liberális demokrácia alapelveire, az emberi 
méltóság, az európai értékek, a kulturális és vallási sokféleség tisz-
teletére, a kisebbségek védelmére, a jogállamiságra, a független 
igazságszolgáltatásra, a médiaszabadságra épül. Az utóbbi időben 
ezek az alapértékek több tagállamban is veszélybe kerültek. A ma-
gyar kormány tudatosan is szembefordul mindazokkal az értékek-
kel, amelyekre az EU épül, lerombolta a demokráciát. 
Meggyőződésünk, hogy Európa a jövő globális kihívásaira az egyre 
szorosabb együttműködésen alapuló Unión, a fokozatosan mélyülő 
integráció demokratikus keretein belül adhatók hatékony válaszok. 
A mainál sokkal erősebb eszközökre van szükség annak érdekében, 
hogy egy európai magyar is ugyanolyan jogokat élvezzen, mint 
Nyugat-Európában élő társa.

ERŐS EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET!
A politikai korrupció Magyarországon az elmúlt években a rend-
szer lényegi részévé vált. Miközben az Európai Csalásellenes Hi-
vatal egymás után tárja fel a korrupciós botrányokat, a Polt Péter 
vezette ügyészség eltussolja ezeket. A korrupció már olyan mér-
tékű Magyarországon, hogy jelentősen csökkeni fog a hazánk-
nak járó uniós támogatás, ami sokmilliárdos kárt okoz a magyar 
polgároknak. Európai garanciát akarunk arra, hogy a hatalmon 
lévők ne bújhassanak ki a felelősségre vonás alól, az ellenzéki-



12

eknek pedig ne kelljen koncepciós eljárásokkal szembenézniük.  
Azt javasoljuk, az Európai Korrupcióellenes Ügyészség minden tag-
államban kizárólagos hatáskörrel rendelkezzen a nyomozásra és 
vádemelésre az uniós forrásokhoz, kormányokhoz, politikusokhoz 
kötődő korrupciós ügyekben.
Ne bújhasson a Fidesz Polt Péter háta mögé!

DEMOKRATIKUS GARANCIÁT A POLGÁROK JOGAIRA!
Az EU-nak csak olyan ország lehet tagja, ahol a demokrácia és a 
piacgazdaság kellően fejlett, de senki nem gondolt arra, hogy egy 
korábban fölvett tagország kormánya ezt a demokráciát és piac-
gazdaságot le akarja majd rombolni. Márpedig az Orbán-kormány 
az elmúlt években olyan változtatásokat erőszakolt ki Magyaror-
szágon, hogy ma biztosan nem vennének föl bennünket. Azt akarjuk 
ezért, hogy az Unió garantálja minden európai polgár szabadságát 
és jogait.
Az Európai Unió Alapjogi Chartája legyen az összes tagállamra kö-
telező közös norma, és széleskörű szankciórendszert kell biztosíta-
ni az Unió számára a demokráciát és a jogállamot támadó nemzeti 
kormányokkal szemben. Európa nem tűrheti a putyini rendszereket.
Orbanisztán helyett európai Magyarországot!

EURÓPAI TÁJÉKOZTATÁST!
A demokrácia egyik legfontosabb biztosítéka a sajtó szabadsága. 
Szükség van olyan uniós szabályok kidolgozására, amelyek minden 
tagállamban garantálják a média szabadságát, védik az újságíró-
kat, különös tekintettel az oknyomozó újságírókra.
Létre kell hozni az Európai Unió tájékoztatási szolgálatát, hogy 
folyamatosan hiteles és pártatlan információkat szolgáltasson az 
európai ügyekről a közvélemény számára. Kötelezővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy biztosítsák, ennek információi, műsorai 
minden európai polgár számára elérhetőek legyenek. 
Kormánypropaganda helyett hiteles tájékoztatást!
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A KULTÚRA ÉS A LELKIISMERET SZABADSÁGÁNAK VÉDELME
Európa önazonossága a kulturális sokszínűségen, a gondolat és szó-
lás szabadságán alapul. Egymás megismerésének, elfogadásának 
legfontosabb eszköze a művészet. Ezért olyan szabályok kellenek, 
amelyek garantálják, hogy az Európai Unió egyetlen országában 
se a hatalom döntse el a kulturális műhelyek, a művészek sorsát.  
Azt akarjuk, hogy az Európai Unió játsszon nagyobb szerepet a kul-
túra terjesztésében, a „kis nemzetek” kulturális alkotásainak fordí-
tásában és terjesztésében, kiállítások, zenekarok, színházak utaz-
tatásában. 
A modern Európa közös szellemi alapjának elválaszthatatlan része 
a felvilágosodás öröksége, az egyházi befolyástól mentes állam és 
az állami befolyástól mentes hitélet. Ezért olyan egységes európai 
szabályozást akarunk, amely szigorúan elválasztja az egyházakat 
az államtól, garantálja az egyházak elismerését és egyenjogúságát, 
fölszámolja az egyházi előjogokat.
Szabad utat az európai kultúrának és gondolatnak!

SZABAD MOZGÁST!
A schengeni egyezményt, a schengeni térségen belüli szabad moz-
gást az EU egyik legfontosabb vívmányának tartjuk, és határozot-
tan elutasítunk minden olyan kezdeményezést, amely a schengeni 
egyezmény korlátozását vagy akár felmondását célozza, illetve 
eredményezheti. Ezért követeljük, hogy azonnal szüntessék meg a 
felesleges, csak politikai célokat szolgáló határellenőrzéseket az 
uniós határokon. 
A schengeni zóna csak akkor maradhat fenn tartósan, ha közösen 
védjük meg határait, és közösen foglalkozunk a schengeni zónába 
érkező menekültekkel. Ezért erős, közös európai uniós határvédel-
mi rendszerre van szükség, ahol az Európai Határ- és Parti Őrség 
hatékony segítséget tud nyújtani minden tagállamnak, ha a határ-
védelmi rendszerére túl nagy nyomás nehezedik. Szükség van olyan 
közös menekültügyi szabályokra és Uniós Menekültügyi Ügynök-
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ségre, amely eredményesen támogatja azokat a tagállamokat, akik-
nek nagyszámú menedékkérő érkezésével kell megbirkózniuk. 
Szabad mozgást, és közös európai határvédelmet!

GARANCIÁT A NŐI EGYENJOGÚSÁGRA!
Európa nagy részén, Magyarországon pedig különösen, az élet 
legtöbb területén hátrányban vannak a nők a férfiakkal szemben, 
kevesebbet keresnek. A nők egyenjogúságának előmozdítása érde-
kében fontosnak tartjuk, hogy európai szinten vezessük be azt az 
elvet, hogy vita esetén a nagyvállalatoknak kell bizonyítaniuk azt, 
hogy egyenlő bért adnak a nőknek egyenlő munkáért, és hogy női 
kvóta érvényesüljön a politikai életben és a vállalatok vezetésében 
egyaránt.
Elfogadhatatlan, hogy legyen olyan tagállam, amelyik nem lép fel a 
családon belüli erőszak, és a nők zaklatása ellen. Ezért követeljük, 
hogy minden tagállam csatlakozzon az Isztambuli Egyezményhez, 
és annak előírásai váljanak kötelező uniós normává. 
Egyenlő jogokat és biztonságot az európai nőknek!

GARANCIÁT A FOGYASZTÓK VÉDELMÉRE!
Nem elfogadható, hogy a közép-európai tagállamokban a nyu-
gat-európaitól eltérő, rosszabb minőségben kerüljenek a polcokra 
az élelmiszerek és más termékek. Az közös európai piac, az áruk 
szabad áramlása miatt minden európai fogyasztó joggal feltéte-
lezheti, hogy adott néven azonos minőségű terméket, szolgáltatást 
kap minden tagállamban, ez szolgálja a tisztességes versenyt is. 
Ezért olyan közös szabályokra van szükség, amelyek garantálják 
azt, hogy minden tagállamban azonos védelmet kapnak a fogyasz-
tók, és számíthatnak arra, hogy azonos, garantált minőségben jut-
hatnak hozzá minden termékhez és szolgáltatáshoz, az Unió min-
den részén.
Jó minőségű élelmiszert minden európainak!
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EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
EURÓPAI JÖVŐ

Az EU-nak nemcsak a jelent kell demokratikusabbá, hatékonyabbá, 
élhetőbbé tenni, hanem fel kell készülnie a jövő kihívásaira is. A glo-
bális problémák közös európai válaszokat követelnek. A DK olyan 
Európát akar a jövőben is, amely a részvételen és a befogadáson 
alapszik, és nemcsak a kevesek, hanem a többség életminőségének 
érezhető javulását tartja legfőbb céljának. 
Az új technológiákat, az új, innovatív megoldásokat úgy kell be-
vezetni, hogy azok ne csak profitot termeljenek a multinacionális 
nagyvállalatok számára, hanem mindenki számára megteremtsék a 
jobb élet lehetőségét. A globalizáció, a klímaváltozás, a terrorizmus 
kihívásaira, vagy éppen Törökország és Oroszország egyre agresz-
szívabb politikájára csak közös európai fellépéssel adható válasz.

FORINT HELYETT ERŐS EURÓT
Magyarországon több százezer embernek, önkormányzatoknak és 
bankoknak okoz súlyos veszteségeket az árfolyam-ingadozás, míg 
az eurót bevezető országokban ez ismeretlen. Az elmúlt évek meg-
mutatták, hogy az eurót bevezető Szlovénia, Észtország és Szlová-
kia jól jártak a változással. Az euró pénzügyi biztonságot jelent a 
családoknak és az országnak, az árfolyamkockázat megszűnése 
javítja a vállalkozások versenyképességét és enyhíti a devizahite-
lesek gondjait. 
Magyarország is jól járna az euró bevezetésével, a kormány ezt 
mégis elutasítja. Orbán és Matolcsy négy éve tudatosan rontja a fo-
rint árfolyamát. Ahol euró van, ott a kormánynak nincs ilyen lehető-
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sége. Azt akarjuk ezért, hogy Magyarország mielőbb vezesse be az 
európai fizetőeszközt.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy erős eurózóna jöjjön létre. Ezért 
támogatjuk az erős gazdasági kormányzásra, a közös európai költ-
ségvetésre, a valódi bank és pénzügyi unió létrehozására vonatko-
zó francia-német javaslatot, és azt akarjuk, hogy hazánk is a „mag- 
Európa” része legyen.
Legyünk pénzügyeinkben is egyenrangú európai polgárok!

KÖZÖSEN A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN!
A klímaváltozás mérséklése, visszaszorítása legyen az EU gazda-
ság- és társadalompolitikájának egyik kiemelt prioritása. A klíma-
változás következményei ma közvetlenül veszélyeztetik több millió 
ember életét, és a fenntartható fejlődés legfőbb gátját jelentik. In-
novatív közlekedéspolitikára, a fosszilis energia erőteljes korlátozá-
sára, a szén-dioxid kibocsátás hatékony és tényleges visszaszorítá-
sára van szükség. 
A megújuló energia – szemben a hagyományos energiahordozók-
kal – korlátlan bőségben áll rendelkezésre, olcsó és nem szennyezi 
a környezetet. A megújuló energiával kapcsolatos új beruházások 
Magyarországon is több hazai munkahelyet képesek teremteni, 
mint a paksi atomerőmű bővítése. Azt kezdeményezzük ezért, hogy 
támogassa az Unió egymillió új napelem, napkollektor és házi szé-
lerőmű telepítését, a magánlakások és házak energetikai korszerű-
sítését Magyarországon, és indítson hasonló nagyságú programokat 
más tagállamokban is. Ezek a programok nemcsak a klímaváltozás 
elleni küzdelmet szolgálnák, hanem az energiaszegénység enyhíté-
sérhez is hozzájárulhatnak.
Természeti és épített értékeink a közös európai örökség részét ké-
pezik. Ezért az akarjuk, hogy erős uniós szabályok vessenek véget 
a környezet pusztításának, például a Balaton könyéke tönkretéte-
lének. 
Klímaváltozás helyett új energiát!
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TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGOT!
Olyan közös európai kezdeményezésekre van szükség, amelyek az 
európai gazdaság tudásalapú átalakítását, versenyképességének 
növelését, a foglalkoztatás kiterjesztését célozzák. Ennek alapja a 
tudásba való befektetés, az Unió tudományos és technológiai kiadá-
sainak nagyarányú növelése. A tagállamok kötelezzék el magukat a 
tudás alapú gazdaság és társadalom létrehozására. A szegényebb, 
illetve szerényebb adottságú országok ne legyenek az erősebb gaz-
daságok kiszolgálói, összeszerelő üzemei, hanem váljanak a gaz-
dasági, technológiai innováció aktív résztvevőivé. Külön EU-alapot 
kell létrehozni abból a célból, hogy a korszerű információtechnoló-
gia mindenhova és mindenkihez eljusson. Ugyanakkor társadalmi 
innovációra is szükség van annak érdekében, hogy a technikai fej-
lődés, többek között a robotizáció által jelentett kihívást is kezelni 
tudó társadalmi struktúrák jöjjenek létre. 
A tudományos kutatás és az oktatás szabadsága nemcsak az inno-
vatív, kritikus gondolkodás feltétele, de a demokrácia működésének 
is egyik kulcsfontosságú garanciája. Olyan közös szabályokra van 
tehát szükség, amelyek garantálják az akadémiai és egyetemi auto-
nómiát, és biztosítják, hogy az uniós kutatási támogatásokat való-
ban a tudományos közösség használhassa fel, és nem kerülhetnek 
korrupt hatalmi csoportok kezébe.
Európa legyen újra a világ egyik innovációs központja!

DIGITÁLIS EURÓPÁT!
A 21. században azok a térségek lesznek sikeresek, amelyek fel-
ismerik a digitális technológia terjesztésének fontosságát az élet 
minden területén. Itt az ideje, hogy a Digitális Egységes Piac straté-
giáját tovább fejlesztve az Európai Uniót a világ vezetőjévé tegyük 
a digitalizáció területén. 
Legyen az internet-hozzáférés alapjog az egész Unióban, amelyet 
minden uniós polgár számára uniós forrásokból biztosítsunk! Te-
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remtsünk meg 2025-re a 100%-os mobil szélessávú lefedettséget, 
és nagysebességű szélessávú elérhetőséget minden tagállamban! 
Szüntessük meg a digitális írástudatlanságot! A digitális írástudat-
lanság a modern társadalmakat fenyegető legmélyebb kulturális 
szakadék. Azt akarjuk ezért, hogy minden európai diáknak legyen 
számítógép az iskolapadjában, és minden európai iskolában leg-
alább részben digitálisan feldolgozott módon tanítsák a legtöbb 
tantárgyat! Jöjjön létre uniós alap a program társfinanszírozására! 
Belépőt a digitális világba minden európainak!

EURÓPAI BIZTONSÁGOT!
Az elmúlt időszak eseményei világosan megmutatták, hogy csak 
közös erőfeszítésekkel lehet garantálni Európa biztonságát. Az EU 
nem lehet többé fogatlan oroszlán, a jelenleginél jóval erősebb 
rend őri és titkosszolgálati együttműködésre, önálló uniós haderőre 
van szükség. A hagyományos erők mellett kiemelt fontosságú a ki-
bertámadások elleni közös védelem megteremtése is. 
Tartós és erős közös erőfeszítésekre van szükség a terrorizmus gyö-
kerét jelentő radikalizáció és gyűlöletkeltés visszaszorítására, a tár-
sadalmi kirekesztettség felszámolására. Ennek része a közös komp-
lex európai intézkedési terv kidolgozása az internet biztonsága, a 
terrorista tartalmak felderítése és büntetése érdekében.
Közös biztonságot Európának!

ERŐS SZEREPET A VILÁGBAN!
Az Ukrajna elleni nyílt agresszió óta Oroszország Európa, és így Ma-
gyarország tényleges ellenfele lett. Ezért támogatjuk és erősíteni 
kívánjuk azt a közös európai politikát, amelynek célja az orosz ter-
jeszkedés visszaszorítása, a politikai, titkosszolgálati és gazdasági 
eszközökkel is operáló befolyásszerzés megakadályozása. Hason-
lóan egyre nagyobb kockázatot jelent a Törökországban berendez-
kedő diktatórikus rendszer, amivel szemben közös és határozott eu-
rópai fellépésre van szükség.



19

Európa nem lehet többé csak elszenvedője a körülötte zajló válto-
zásoknak. Olyan egységes európai külpolitika kiépítését támogat-
juk, amely az eddigieknél jóval függetlenebb a tagállami érdekek-
től, és képes arra, hogy aktívan képviselje a közösség érdekeit.
Közös értékeken alapuló erős uniós külpolitikát!

FÖDERÁLIS EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT!
Az Európai Unió értékközösség. Ahhoz, hogy közös értékeinket meg-
őrizhessük, hogy lépést tudjunk tartani a világgal az egyre élesebb 
gazdasági, politikai, kulturális versenyben, szorosabb és mélyebb 
együttműködésre van szükség az európai országok között. 
Ezért erősebb Uniót akarunk, a tagállami elkülönülés helyett part-
nerséget, föderális Európát az Európai Parlamenttel, mint kizáróla-
gos uniós törvényalkotóval, közös európai kormánnyal, kormányfő-
vel, az állam- és kormányfők tanácsát az EP szenátusává, második 
kamarájává alakítva. 
A közös európai identitás megerősítése érdekében május 9., Európa 
Napja minden tagállamban legyen munkaszüneti nap!
Több Európa – jobb Magyarország!



Kiadja az Új Köztársaságért Alapítvány 

Cím: 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.




