MANIFESTUL CONFEDERAŢIEI EUROPENE A SINDICATELOR
PENTRU ALEGERILE PARLAMENTULUI EUROPEAN

La sfârșitul lunii mai 2014, cetățenii europeni sunt invițati să voteze pentru cei și cele
care îi vor reprezenta în Parlamentul European.
Aceste alegeri sunt importante pentru toți europenii. Parlamentul are puterea de a
promulga legile europene, de a decide bugetul UE și de a numi Președintele Comisiei. Alegerile
parlamentare vor avea loc în contextul unei lungi crize financiare și sociale la nivel european.
Facem un apel la cetățeni să voteze pentru candidații care vor schimba modul în care
este orientată Uniunea Europeană.
Europa se poate schimba în 2014 ! CES propune o altă viziune pentru o Europă
prosperă și social incluzivă. Trebuie să susținem candidații care împărtășesc această viziune.
CES, vocea lucrătorilor europeni, face apel la toți cetățenii pentru a se aduna în spatele
celor care apără Europa progresistă, Europa incluzivă și Europa care se preocupă de drepturile
cetățenilor săi. Este posibilă o Europă mai bună ! Împreună putem să trasformăm toate
acestea în realitate. Împreună putem deschide o nouă cale pentru Europa !

CES ESTE IMPOTRIVA :





Oricărei tentative de a se reveni asupra progreselor obținute de mișcarea sindicală
pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor ;
Punerii în pericol a proiectului european prin politici care vin în întâmpinarea
fundamentelor modelului social realizat, în special a relațiilor industriale de calitate, a
serviciilor publice de calitate și a unei protecții sociale incluzive ;
Sistemului care pune lucrătorii în concurență pe baza salariilor mici, a condițiilor de lucru
mediocre, a protecției sociale insuficiente și a unei fiscalități incorecte. Politica
europeană pentru locuri de muncă nu poate fi fondată pe munca precară și inegalități.

CES MILITEAZA PENTRU :





O Europă socială : o Europă care oferă locuri de muncă de calitate și care asigură
viitorul cetățenilor ;
Sfârșitul austerității. UE trebuie să repună solidaritatea în centrul politicilor sale. Europa
socială nu poate fi desființată ;
O nouă politică industrială bazată pe inovație, cercetare-dezvoltare, educație, formare,
sănătate și tranziție corectă ;
Un plan de investiții ambițios pentru a revitaliza economia europeană ;







Justiție socială pentru toți cetățenii. Trebuie eliminată prăpastia între bogați și săraci ;
Egalitate. Trebuie susținute măsuri eficiente pentru a asigura salarii și drepturi egale
pentru toți. Trebuie pus punct diferențelor salariale între bărbați și femei ;
O fiscalitate progresivă. O fiscalitate redistributivă și impozitarea progresivă pe venituri și
pe averi, sfârșitul paradisurilor fiscale, a evaziunii și a fraudei fiscale, a corupției și a
muncii clandestine ;
Comerț mondial echitabil.

