
  

 » Μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα παρέχει στους πολίτες της ποιοτική απασχόληση και ασφάλεια 
για το μέλλον,

 » Τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας. Η Ε.Ε πρέπει να θέσει εκ νέου στο επίκεντρο των πολιτικών της την 
αλληλεγγύη. Η κοινωνική Ευρώπη δεν πρέπει να καταρρεύσει.

 » Μια νέα βιομηχανική πολιτική στη βάση της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, υγείας και της δίκαιης μετάβασης.

 » Ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που θα αναζωογονήσει την Ευρωπαϊκή οικονομία.

 » Κοινωνική δικαιοσύνη για τους πολίτες της. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών πρέπει να κλείσει.

 » Ισότητα. Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση ισότητας αμοιβών και δικαιωμάτων για 
όλους. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να κλείσει.

 » Προοδευτική φορολογία. Αναδιανεμητική και προοδευτική φορολογία στα εισοδήματα και τον πλούτο, 
εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης, της 
διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας.

 » Δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο.

 » κάθε προσπάθεια ακύρωσης των κατακτήσεων του συνδικαλιστικού κινήματος και του αγώνα του για 
βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών των πολιτών.

 » την υπονόμευση του Ευρωπαϊκού σχεδίου μέσα από πολιτικές που παραβιάζουν την ίδια τη βάση του 
Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, η οποία περιλαμβάνει καλές εργασιακές σχέσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
ποιότητας και κοινωνική προστασία χωρίς αποκλεισμούς.

 » κάθε σύστημα που δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των ανθρώπων στη βάση της μείωσης αποδοχών, 
κακών εργασιακών συνθηκών, ανεπαρκούς κοινωνικής ασφάλισης και άδικης φορολογίας. Η Ευρωπαϊκή 
πολιτική απασχόλησης δεν πρέπει να βασίζεται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και στην ανισότητα.

Στα τέλη Μαϊου 2014, οι πολίτες της Ε.Ε θα κληθούν να εκλέξουν τα άτομα που θα τους εκπροσωπήσουν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για όλους τους Ευρωπαίους. Το Κοινοβούλιο έχει εξουσία να θεσπίζει την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία,  να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε και να ορίζει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι Ευρωεκλογές θα γίνουν με φόντο την παρατεταμένη χρηματοοικονομική και κοινωνική κρίση στην 
Ευρώπη.

Καλούμε τους πολίτες να ψηφίσουν υποψήφιους που θα συμβάλουν στην αλλαγή πορείας της Ε.Ε.

Η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει το 2014. Η ΣΕΣ προτείνει ένα εναλλακτικό όραμα για μια ευημερούσα Ευρώπη που 
θα στηρίζεται στην κοινωνική ένταξη. Πρέπει να στηρίξουμε υποψήφιους που συμμερίζονται αυτό το όραμα.

Η ΣΕΣ, η φωνή των Ευρωπαίων εργαζόμενων, καλεί όλους τους πολίτες να συστρατευθούν με αυτούς που 
οραματίζονται μια προοδευτική Ευρώπη, μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, μια Ευρώπη που θα διασφαλίζει 
τα δικαιώματα των πολιτών της. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Μαζί μπορούμε να 
σφυρηλατήσουμε μια νέα πορεία για την Ευρώπη. 
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ΔΗλώΣΤΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΣΑΣ:  #newpath4europe


