
  

 » Социална Европа; Европа, която осигурява на гражданите качествена заетост и сигурно бъдеще.

 » Край на строгите ограничения. ЕС трябва отново постави  солидарността в центъра на своите 
политики. Социална Европа не бива да бъде разрушена. 

 » Нова индустриална политика базирана на иновации, изследвания и разработки, образование, 
квалификация, здравеопазване и справедлив преход.

 » Амбициозен  план за инвестиции, който ще съживи европейската икономика. 

 » Социална справедливост за всички граждани. Разликата между богати и бедни трябва да се 
заличи. 

 » Равенство. Ефективни мерки за осигуряване на равно заплащане и права за всички. Да се сложи 
край на разликата в заплащането между жени и мъже. 

 » Прогресивно данъчно облагане. Преразпределен и прогресивен данък върху доходи и богатство, 
край на данъчния „рай”, на укриването на данъци, измами, фалшификации и недеклариран труд.

 » Справедлива глобална търговия.

 » » Всички опити да се отменят постиженията на синдикатите по отношение на трудовите и 
социални придобивки на гражданите.

 » Подкопаването на европейския проект посредством политики, които са в разрез  с основите на 
европейския социален модел, като добри индустриални отношения, качествени обществени 
услуги и приобщаваща социална защита. 

 » Система, която  кара хората да се конкурират на базата на занижени заплати, лоши условия 
на труд, неадекватна социална защита и несправедливи данъци. Европейската политика за 
заетост не трябва да  се основава на несигурна работа и неравенство.

В края на май 2014 г. гражданите на ЕС ще бъдат приканени да гласуват за тези, които ще ги представляват 
в Европейския парламент.

Изборът е важен за всички европейци. Парламентът има правомощията да създава европейските закони, 
да взема решения за бюджета на ЕС и да назначава председателя на Европейската комисия. Изборите за 
Европейски парламент ще се проведат на фона на продължителна финансова, икономическа и социална 
криза в Европа. 

Ние призоваваме европейските граждани да гласуват за кандидати, които ще променят начина на 
управление на ЕС. 

Европа може да се промени през 2014 г. ЕКП подкрепя една алтернативна визия за  благоденстваща и 
социално приобщаваща Европа. Трябва да подкрепим кандидати, които споделят този възглед.

ЕКП, гласът на европейските работници призовава всички граждани да застанат зад онези, които 
подкрепят прогресивна Европа, приобщаваща Европа, Европа, която работи за правата на своето 
население. По-добра Европа е възможна.  Заедно можем да направим това да се случи.  Заедно можем да 
изградим нов път за Европа. 

ЕКП ПОДКРЕПЯ
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МАНИФЕСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ 
ПРЕДИ  ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ  
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