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Rezultatele alegerilor arata distanța tot mai mare dintre lucrători și cetățeni și instituțiile Uniunii
Europene și liderii ei. Acestea arată clar că politicile de austeritate impuse de guvernele
naționale din ultimii cinci ani au eșuat.
Mesajul din partea alegătorilor este clar. Șomajul, munca precara și salariile mici sunt
principalele probleme ale UE. Trebuie să punem în aplicare politici care sunt favorabile pentru
ocuparea forței de muncă și pentru a proteja lucrătorii, drepturile popoarelor și modelul social
european.
Confederatia Europeana a Sindicatelor are cereri și propuneri clare. Acestea sunt prezentate în
"contractul social pentru Europa" și în vastul plan de investiții pe care-l susține. Acest plan ar
permite UE să creeze 11 milioane de locuri de muncă și să declanșeze o re-industrializare
durabilă a Europei.
Acest plan nu poate fi pus în aplicare decat în cazul în care liderii politici sunt dispuși să tina
cont de mesajul alegătorilor.
Partidele anti-europene, xenofobe și autoritare ale extremei drepte, nu oferă nici o soluție. Ele
sunt periculoase. Noi le respingem total: se opun valorilor noastre de egalitate și solidaritate.
Politicile lor economice ar putea avea consecințe dezastruoase asupra ocupării forței de muncă,
salariilor și protecției sociale. Într-o lume globalizată, statele din Europa trebuie să se unească.
A ne ascunde în spatele granițelor naționale nu reprezinta o solutie.
Instituțiile europene ar trebui să fie mai transparente, mai democratice și trebuie să respecte
votul cetățenilor. Prin urmare, Consiliul European ar trebui să propună un candidat care reflectă
alegerea Parlamentului European, ales în mod democratic.
Noua Comisie Europeană, începând cu președintele, trebuie să raspunda revendicarilor
formulate de CES pentru o nouă direcție pentru Europa.
Pe durata viitorului mandat, CES va lupta pentru a se face auzita vocea lucrătorilor și va cere
imperativ rezultate privind locurile de muncă de calitate si privind Europa sociala.

