O NOUĂ CALE PENTRU EUROPA:
PLANUL CONFEDERAȚIEI EUROPENE A SINDICATELOR PENTRU INVESTIȚII,
CREȘTERE DURABILĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE

La 5 ani după începerea crizei, cetățenii europeni suferă încă din cauza incertitudinilor
economice și sociale. Șomajul, munca precară, inegalitățile și sărăcia ruinează viața a
numeroase persoane. Problemele cele mai importante cu care sunt confruntați reponsabilii UE
sunt învingerea recesiunii și stagnării economiilor, redarea speranței și încrederii oamenilor.
UE are potențialul de a combate criza. Este urgent să se ia o nouă direcție pentru a se
stabiliza situația economică și pentru a se crea locuri de muncă de calitate într-o Europă
socială. UE trebuie să-și utilizeze atuurile pentru a construi un viitor mai prosper, mai multă
egalitate și mai multă democrație.
Trebuie să gândim pe termen lung. Investițiile masive sunt indispensabile pentru a da
economiilor noastre un nou start bazat pe cresterea durabilă. Propunem un obiectiv anual de
investiții de 2% din PIB-ul euroropean, pe o perioada de 10 ani. Acest lucru ar avea ca efect
suplimentar stimularea de noi investiții private și favorizarea modernizării sectorului privat.
Astfel de investiții vor contribui la constiturea unei baze industriale solide, servicii publice
de calitate, un model social incluziv și sisteme statale bine organizate, precum și instituții de
cercetare și educație inovatoare.
O mie de miliarde de euro au fost cheltuite pentru a salva sectorul financiar. 1.000 de
miliarde de euro sunt pierdute în fiecare an ca urmare a evaziunii și fraudei fiscale. Este timpul
acum să cheltuim 200 miliarde de euro pentru locuri de muncă și pentru un viitor mai bun pentru
cetățenii europeni. Un plan de investiții îndrăzneț ar putea genera pana la 11 milioane de noi
locuri de muncă de calitate.
Planul este deschis tuturor țărilor UE. Acesta prevede dezvoltarea de proiecte la scară
europeană, precum și de proiecte naționale de investiții. Prioritatea va trebui să fie dată
investițiilor cu impactul cel mai important asupra activității economice.

CES ESTE ÎMPOTRIVA :




Politicilor bazate pe austeritate ;
Deceniului pierdut de șomaj în masă, muncă precară si injustiție fiscală ;
Politicilor economice care asigură piețele economice mai degrabă decât să garanteze
progresul social.

CES SUSȚINE :





Investițiile masive pentru o creștere economică durabilă și locuri de muncă de calitate ;
Serviciile publice de calitate, un model social incluziv și sisteme statale bine organizate,
precum și instituții de cercetare și educație inovatoare ;
Sfârșitul fraudei și evaziunii fiscale, precum și o fiscalitate corectă pentru a finanța un
plan de investiții ;
Flexibilitatea în aplicarea regulilor referitoare la deficitele publice, dacă sunt consimțite
investițiile.

