Αζήλα, 20 Μαΐνπ 2019

Ψηφίζουμε για μια πιο δίκαιη Ευρώπη
για τους εργαζόμενους
Οη επξωπαϊθέο εθινγέο ζηηο 26 Μαΐνπ 2019 ζα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο.
H UNI Europa (Επξσπατθή Σπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία Εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα
ησλ Υπεξεζηώλ, ζηελ νπνία είλαη κέινο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ε ΟΤΟΕ), θαηέζεζε επίζεκε
ζέζε γηα ηηο Επξωεθινγέο θαη ππνζηεξίδεη επίζεο ην πξόγξακκα ηεο Επξωπαϊθήο Σπλδηθαιηζηηθήο
Σπλνκνζπνλδίαο (ETUC) γηα ηηο επξωπαϊθέο εθινγέο ηνπ 2019: "Μηα δηθαηόηεξε Επξώπε γηα
ηνπο Εξγαδόκελνπο".
Η Επξσπατθή Σπλνκνζπνλδία Σπλδηθάησλ (ΕΣΣ) - κε πεξίπνπ 45 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο ζε 90
ζπλδηθάηα ζε 38 ρώξεο - πηζηεύεη όηη είλαη δπλαηή κηα πην δίθαηε Επξώπε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, βαζηζκέλε
ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ πνηόηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπο πςειόηεξνπο
κηζζνύο, κηα θνηλσληθά δίθαηε κεηάβαζε, ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη
ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. Απηό ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε ελόο λένπ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ
Επξώπε.

Καηά ηελ επόκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν από ην 2019 έωο ην 2024, ε ΕΕ πξέπεη
επεηγόληωο λα δηνξζώζεη ηελ αληζνξξνπία κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο ζε επίπεδν ΕΕ θαη
ηωλ θνηλωληθώλ θαη εξγαζηαθώλ ξπζκίζεωλ ζε εζληθό επίπεδν. Χξεηαδόκαζηε κηα Επξώπε πνπ
ζέηεη ωο πξνηεξαηόηεηα ηα θνηλωληθά δηθαηώκαηα θαη πξνωζεί ηε βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ
δηαβίωζεο θαη εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΕΕ.
Κεληξηθό θνκκάηη γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο επηηπρίαο ηεο ΕΕ θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ηεο παξακέλεη ην εμήο: ηζρπξά ζπλδηθάηα θαη ηζρπξέο
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο! Γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα, ην βαζηθό καο αίηεκα είλαη έλα
νινθιεξσκέλν θαη λνκηθά δεζκεπηηθό πξόγξακκα θνηλσληθήο δξάζεο ηεο ΕΕ πνπ πξνσζεί
ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη δηακνξθώλεη κηα νηθνλνκία ππεξεζηώλ
ςεθηνπνίεζεο πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο.
Οη Επξσεθινγέο αθνξνύλ άκεζα ηηο δσέο καο, γη’ απηό ε ςήθνο καο είλαη πνιύ
ζεκαληηθή!
Ψεθίδνπκε γηα κηα Επξώπε πνπ ζέβεηαη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο
δηθαηώκαηα θαη βάδεη πάληα ηνλ άλζξσπν πάλσ από ηα θέξδε!
Ψεθίδνπκε γηα κηα πην δίθαηε Επξώπε!
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