
  

 » sociální Evropu, Evropu, která svým občanům poskytuje kvalitní zaměstnání a jistou 
budoucnost;

 » ukončení úsporných opatření. Evropská unie musí vrátit solidaritu do centra svých politik. 
Sociální Evropa nesmí být demontována;

 » novou průmyslovou politiku založenou na inovacích, výzkumu a vývoji, vzdělávání, výcviku, 
zdraví a spravedlivém přechodu k udržitelnému rozvoji;

 » ambiciózní investiční plán, který oživí evropské hospodářství;

 » sociální spravedlnost pro občany. Rozdíly mezi bohatými a chudými musí mizet;

 » rovnost. Je třeba podporovat efektivní opatření pro zajištění rovné odměny a práv pro všechny. 
Rozdíly v odměňování mezi ženami a muži musí zmizet; 

 » progresivní zdanění. Přerozdělování a odstupňované zdanění příjmu a majetku, konec 
daňových rájů, daňových úniků a podvodů, korupce a nehlášené práce;

 » spravedlivý světový obchod.

 » všem pokusům zvrátit pokrok dosažený odborovým hnutím ve zlepšování pracovních  
a sociálních podmínek občanů;

 » podkopávání evropského projektu politikami, které jdou proti základům evropského sociálního 
modelu, jako jsou dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, kvalitní veřejné služby  
a sociální ochrana; 

 » systému, který nutí lidi soutěžit mezi sebou v nižších mzdách, špatných pracovních 
podmínkách, nedostatečné sociální ochraně a nespravedlivých daních. Evropská politika 
zaměstnanosti by neměla být založena na nejisté práci a nerovnosti. 

Na konci května 2014 půjdou občané Evropské unie volit své zástupce do Evropského parlamentu.

Volby jsou důležité pro všechny Evropany. Parlament má pravomoc tvořit právní předpisy Evropské unie, 
rozhodovat o jejím rozpočtu a jmenovat předsedu Evropské komise. V květnu bude parlament volen v 
situaci dlouhé finanční, hospodářské a sociální krize v Evropě. 

Vyzýváme občany, aby zvolili kandidáty, kteří změní to, jak je nyní EU řízena. 

Evropa se v roce 2014 může změnit. Evropská odborová konfederace (EOK) prosazuje alternativní vizi 
prosperující, sociálně začleňující Evropy. Musíme podpořit kandidáty, kteří tuto vizi sdílejí. 

Evropská odborová konfederace, hlas evropských pracujících, vyzývá všechny občany, aby podpořili ty, kdo 
prosazují pokrokovou Evropu, začleňující Evropu a Evropu, která pracuje pro práva svých obyvatel. Pokud 
možno lepší Evropu. Společně to můžeme dokázat. Společně můžeme vytvořit novou cestu pro Evropu. 

MANIFEST EVROPSKÉ ODBOROVÉ KONFEDERACE PŘED VOLBAMI  
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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