
  

 » Europą socjalną; Europą, która zapewnia swoim obywatelom zatrudnienie wysokiej jakości i bezpieczną 
przyszłość.

 » Końcem wyrzeczeń. UE musi z powrotem umieścić solidarność w sercu swojej polityki. Europa socjalna 
nie może zostać zdemontowana.

 » Nową polityką przemysłową stawiającej na innowacje, badania i rozwój, edukację, szkolenia, zdrowie i 
sprawiedliwą transformację. 

 » Ambitnym planem inwestycyjnym, który ożywi europejską gospodarkę. 

 » Sprawiedliwością społeczną dla swoich obywateli. Przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi musi zostać 
zasypana. 

 » Równością. Należy podtrzymywać funkcjonowanie skutecznych środków zapewniających równą płacę i 
równe prawa. Należy skończyć z różnicami w zarobkach kobiet i mężczyzn.

 » Opodatkowaniem progresywnym. Redystrybucyjnym i stopniowanym opodatkowaniem dochodów i 
majątku oraz za definitywnym końcem rajów podatkowych, unikania podatków, oszustw podatkowych, 
korupcji i pracy na czarno. 

 » Sprawiedliwym handlem światowym.

 » Wszelkim próbom odwrócenia postępów poczynionych przez ruch związkowy w poprawie 
warunków socjalnych i warunków pracy obywateli.

 » Osłabieniu projektu europejskiego przez politykę niekorzystną dla podstaw europejskiego modelu 
społecznego takich jak dobre zbiorowe stosunki pracy, wysokiej jakości usługi użyteczności publicznej 
i zabezpieczenia społeczne dostępne dla wszystkich.

 » Systemowi, który sprawia, że ludzie rywalizują poprzez niskie płace, złe warunki zatrudnienia, 
nieodpowiednie zabezpieczenie społeczne i niesprawiedliwe podatki. Europejska polityka 
zatrudnienia nie powinna być oparta na niepewnej pracy i nierówności.

Pod koniec maja 2014 r. obywatele EU zostaną poproszeni o zagłosowanie na swoich przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego. 

Te wybory są ważne dla wszystkich Europejczyków. Parlament ma uprawnienia do tworzenia prawa na poziomie 
europejskim, decydowania w sprawie budżetu UE, a także wyznaczania przewodniczącego Komisji Europejskiej. 
Tym razem tłem wyborów do parlamentu będzie przedłużający się kryzys finansowy, ekonomiczny i społeczny w 
Europie. 

Wzywamy obywateli UE do głosowania na kandydatów, którzy zmienią sposób w jaki kierowana jest Unia 
Europejska. 

W 2014 r. Europa może się zmienić. EKZZ popiera alternatywną wizję Europy dostatniej i sprawiedliwej 
społecznie. Musimy poprzeć kandydatów, którzy podzielają tę wizję. 

EKZZ, głos europejskich pracowników, wzywa wszystkich obywateli do wsparcia tych, którzy postulują Europę 
postępową, Europę dla wszystkich, Europę, która działa na rzecz praw swoich obywateli. Lepsza Europa jest 
możliwa. Razem możemy sprawić, że tak się stanie. Razem możemy stworzyć nową drogę dla Europy.
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