
  

 » Ett socialt Europa, ett Europa som ger sina medborgare sysselsättning av god kvalitet och en 
trygg framtid.

 » Ett slut på åtstramningar. EU måste sätta tillbaka solidariteten i centrum för sin politik. Det 
sociala Europa får inte monteras ner.

 » En ny näringspolitik som bygger på innovation, forskning och utveckling, utbildning, hälsa och 
rättvis omställning.

 » En ambitiös investeringsplan för att återuppliva den europeiska ekonomin.

 » Social rättvisa för EU:s medborgare. Klyftan mellan rika och fattiga måste slutas.

 » Jämställdhet. Effektiva åtgärder för att säkra lika lön och lika rättigheter för alla måste 
upprätthållas. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste forsvinna.

 » Progressiv beskattning. Omfördelande och graderad skatt på inkomst och förmögenhet, ett slut 
på skatteparadis, skatteflykt, bedrägeri, korruption och svartarbete.

 » Rättvis global handel.

 » Alla försök att vända de framsteg som den fackliga rörelsen åstadkommit inom arbetsmiljö 
och sociala villkor för medborgarna.

 » undermineringen av det europeiska projektet genom en politik som går emot grunden för 
den europeiska samhällsmodellen, såsom goda arbetsmarknadsrelationer, offentliga tjänster 
av hög kvalitet och ett inkluderande socialt skydd.

 » Ett system där människor konkurrerar utifrån sänkta löner, dåliga arbetsvillkor, otillräckligt 
socialt skydd och orättvis beskattning. Europeisk sysselsättningspolitik ska inte baseras på 
otryggt arbete och ojämlikhet.

I slutet av maj 2014 kommer EU-medborgarna att uppmanas att rösta om vem som ska företräda 
dem i Europaparlamentet. 

Valet är viktigt för alla européer. Parlamentet har makten att stifta europeiska lagar, besluta om 
EU: s budget och utse ordförande för Europeiska kommissionen. Nästa år ser vi ett parlament 
som väljs mot bakgrund av en långvarig finansiell, ekonomisk och social kris i Europa. 

Vi uppmanar medborgarna att rösta på kandidater som kommer att förändra sättet att styra EU.

Europa kan förändras under 2014. EFS stöder en alternativ vision för ett blomstrande och socialt 
inkluderande Europa. Vi stöder kandidater som delar denna vision. 

EFS, rösten för de europeiska arbetstagarna, uppmanar alla medborgare att ställa sig bakom 
dem som främjar ett progressivt Europa, ett inkluderande Europa och ett Europa som arbetar för 
folkets rättigheter. Ett bättre Europa är möjligt - tillsammans kan vi få det att ske. Tillsammans 
kan vi skapa en ny väg för Europa.

EFS STÅR FÖR

STÖD OSS:  #newpath4europe

European Trade Union Confederation

Boulevard Roi Albert II, 5  |  B-1210 Brussels  |  Belgium

www.etuc.org

A NEW
 

PA
TH FO

R 

EU
ROPE

EUROPAFACKETS (EFS) MANIFEST  
INFÖR EUROPAPARLAMENTSVALET 

EFS MOTSÄTTER SIG


