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 » O Europă socială, o Europă care oferă locuri de muncă de calitate şi asigură un viitor cetăţenilor săi;

 » Sfârşitul austerităţii. UE trebuie să repună solidaritatea în centrul politicilor sale. Europa socială nu 
trebuie dezmembrată.

 » O nouă politică industrială bazată pe inovare, cercetare şi dezvoltare, educaţie, formare profesională, 
sănătate şi o tranziţie corectă.

 » Un plan ambiţios de investiţii care va revitaliza economia europeană.

 » Justiţie socială pentru toţi cetăţenii. Prăpastia dintre bogaţi şi săraci trebuie acoperită.

 » Egalitatea. Trebuie susţinute măsuri eficiente pentru a asigura salarii şi drepturi egale pentru toţi. 

 » Impozitarea progresivă. O fiscalitate redistributivă şi Impozitarea progresivă pe venituri şi avere; să se 
pună capăt paradisurilor fiscale; fraudei şi evaziunii fiscale, corupţiei şi muncii la negru.

 » Un comerţ mondial echitabil.

 »  Oricărei încercări de a întoarce din drum progresele realizate de mişcarea sindicală în privinţa 
condiţiilor de muncă şi sociale ale cetăţenilor.

 »  Subminării proiectului european, prin politici care merg împotriva principiilor de baza ale 
Modelului social european, în special, relaţiile industriale şi negocierile colective, servicii 
publice de calitate şi o protecţie socială favorabilă incluziunii.

 » Unui sistem care face ca oamenii să intre în concurenţă din cauza reducerii salariilor, a 
condiţiilor precare de muncă, a protecţiei sociale inadecvate şi a unei fiscalităţi injuste. Politica 
europeană în domeniul ocupării forţei de muncă nu trebuie să se bazeze pe munca precară şi 
inegalitate.

Fin mai 2014, les citoyens européens seront invités à voter pour celles et ceux qui les représenteront au 
Parlement européen.

Ces élections sont importantes pour tous les Européens. Le parlement a le pouvoir de promulguer les lois 
européennes, de décider du budget de l’UE et de nommer le Président de la Commission. Les élections 
parlementaires auront lieu dans le contexte d’une longue crise financière et sociale en Europe.

Nous appelons les citoyens à voter pour des candidats qui changeront la façon dont l’UE est dirigée.

L’Europe peut changer en 2014. La CES propose une autre vision pour une Europe prospère et socialement 
inclusive. Nous devons soutenir les candidats qui partagent cette vision.

La CES, la voix des travailleurs européens, en appelle à tous les citoyens pour qu’ils se rassemblent derrière 
celles et ceux qui défendent une Europe progressiste, une Europe inclusive et une Europe qui se préoccupe 
des droits de ses citoyens. Une Europe meilleure est possible. Ensemble, nous pouvons en faire une réalité. 
Ensemble, nous pouvons ouvrir une nouvelle voie pour l’Europe.
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