
 » A szociális Európát; egy olyan Európát, mely polgárainak minőségi foglalkoztatást és biztos jövőt 
kínál.

 » A megszorítások megszüntetését. Az EU-nak a szolidaritás elvét újra eljárásai középpontjába kell 
állítania. A szociális Európát nem szabad lebontani! 

 » Az új ipari politikát, mely az innováción, kutatáson és fejlesztésen, oktatáson és képzésen, 
egészségen és igazságos átmeneten alapul.

 » Egy előremutató befektetési tervet, mely az európai gazdaság felélénkítésére irányul.

 » Egyenlőséget polgárai számára. A gazdagok és a szegények közti szakadékot meg kell szüntetni. 

 » Az egyenlőséget. Hatékony intézkedéseket az egyenlő bérezésre és a jogokra nézve. A nők és 
fér� ak közti béregyenlőtlenségeket meg kell szüntetni. 

 » A progresszív adórendszert. A bérek és a vagyon újraelosztó és fokozatos adóztatását, az 
adóparadicsomok, adókerülés, adócsalás, a korrupció és a feketefoglalkoztatás megszüntetését.

 » Tisztességes globális kereskedelmet

 » Mindenféle olyan kezdeményezést, mely a szakszervezetek által a munkavállalók munka- és 
társadalmi körülményeivel kapcsolatosan kivívott előnyök fékezésével járhat.

 » Az európai projekt aláásását olyan eljárások által, melyek az európai szociális modell (jó ipari 
kapcsolatok, minőségi közszolgáltatás, befogadó szociális háló) ellen mennek.

 » Az olyan rendszert, melyek az embereket versengésre késztetik a csökkenő bérek, a gyenge 
munkakörülmények, az egyenlőtlen szociális védelem vagy az igazságtalan adóztatás 
miatt. Az európai foglalkoztatáspolitika nem nyugodhat az atipikus foglalkoztatáson és az 
egyenlőtlenségen. 

2014 májusának végén az európai polgárok választásokon vesznek majd részt, melynek során eldöntik, kik 
fogják képviselni őket az Európa Parlamentben.

A választások minden európai polgár számára fontosak. A parlament szavazza meg az európai törvényeket, 
dönt az európai költségvetésről, valamint az Európai Bizottság elnökét is megválasztja. 

Bátorítjuk az európai polgárokat, hogy olyan képviselőjelöltekre szavazzanak, akik megváltoztatják az unió 
politikájának jelenlegi irányát.

Európa 2014-ben változhat. Az ETUC egy másfajta, szociálisan befogadó, virágzó Európa képét látja maga 
előtt. Azokat a jelölteket kell támogatnunk, akiknek szintén ez lebeg a szemük előtt.

Az európai munkavállalók hangja, az ETUC arra buzdít, hogy azok mögé álljanak Európa polgárai, akik egy 
fejlődő, befogadó és az emberek jogaiért harcoló Európát szeretnének. Lehetséges egy jobb Európa. Együtt 
képesek vagyunk arra, hogy ez létre is jöjjön. Közösen alakíthatjuk Európa új útját!
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