Zawirowania i spekulacyjne gry na rynkach finansowych
stanowią realne zagrożenie dla stabilności gospodarczej
Unii Europejskiej. EKZZ przypomina przywódcom politycznym, że mają obowiązek stanąć na wysokości zadania i podejmować odpowiedzialne decyzje, a nie oddawać
inicjatywę rynkom finansowym i agencjom ratingowym.

Chcemy europejskiej solidarności i wzmocnienia Europy
Socjalnej. Dlatego...

żądamy

Stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia.

Dziś Europa potrzebuje solidarności bardziej niż kiedykolwiek 
Poszanowania autonomii partnerów społecznych w spowcześniej. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań
rach i negocjacjach.
na rzecz wprowadzenia mechanizmów wspierających inwestycje w realną odbudowę gospodarczą.

Realnego dialogu społecznego.
Tylko ogólnoeuropejska solidarność może dziś pomóc nam 
Działań na rzecz wzrostu i ochrony siły nabywczej płacy.
zabezpieczyć miejsca pracy, rozwój społeczny i przyzwoite
standardy życia milionom naszych obywateli. Europa potrze- 
Gwarancji godziwego wynagrodzenia.
buje dziś przywódców z prawdziwego zdarzenia, zdolnych
Stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantującego rozpodejmować odważne i odpowiedzialne decyzje, które odwró- 
wój społeczny i solidarność społeczną.
cą obecny kierunek przemian.
Oto nasze przesłanie do ministrów finansów i gospodarki UE, 
Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publiczktórzy będą obradowali we Wrocławiu 16 i 17 września.
nych.
Żądamy odpowiedzialnych i odważnych decyzji oraz poli- 
Gwarancji wyższych emerytur.
tyki zmierzającej do budowy Europy Socjalnej oraz uczciwego, zapobiegającego wykluczeniu systemu europej- Chcemy europejskiej solidarności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dlatego...
skiego zarządzania. Dlatego...

protestujemy przeciwko

żądamy


Dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych.


Wdrożenia mechanizmów ograniczających spekulacje i


Polityce ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń.


Brakowi bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży.


Deregulacji standardów pracy i płacy oraz degradacji standardów społecznych.


Nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażowi dialogu społecznego.


Rozwarstwieniu społecznemu.

wspierających europejski plan odbudowy gospodarczej.


Wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania dostępnych instrumentów budżetowych na rzecz
wzrostu inwestycji i zrównoważonego rozwoju.


Likwidacji rajów podatkowych i przeciwdziałania fiskalnym
oszustwom i defraudacjom.


Rozwoju polityki przemysłowej opartej na technologiach
niskoemisyjnych.


Harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z
ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania.
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