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WORK - JUNTOS - TRAVAIL

TILLSAMMANS - EGYÜTT

TRABAJO - SKUPAJ

TRABALHO - ENSEMBLE

KARTU - ARBEJDE - LAVORO

ARBETE - RAZEM 

ARBEIT - SPOLU - WERK

LAFI - TOGETHER

TYÖTÄ - YHDESSÄ

DELO - PRACA - SAMEN

PRÁCA - JUNTOS - SPOLECNE

TÖÖ - PRÁCE - FLIMKIEN

XOGHOL - DARBS

GEMEINSAM - DARBAS

KOPA - ÜHESKOOS

MUNKA - INSIEME

APARVOKGRG - SAMMEN
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TEREMTSÜNK EGYÜTT AKTÍV EURÓPÁT! 

Az Európai Unió tagországainak szocialista és
szociáldemokrata képviselői közösen
munkálkodtak az Európai Parlamentben a
foglalkoztatás védelme, a minél több és jobb
munkahely megteremtése, a tisztább környezet,
valamint az európai stabilitás és a béke
megteremtése érdekében. 2004. május 1-én a tíz
új tagország szocialista és szociáldemokrata
parlamenti képviselői is csatlakoztak hozzánk,
hogy velünk együtt tevékenykedjenek az erős,
szociális, népeinek biztonságot nyújtó Európa
megteremtéséért.

Együtt harcolunk majd a foglalkoztatás
védelméért, a minél több és jobb munkahely
megteremtéséért.

Együtt harcolunk majd az európai szociális modell
megőrzéséért és társadalombiztosítási
rendszereink fenntartásáért, ugyanakkor eltökéltek
vagyunk, hogy napjaink elvárásainak megfelelően
átalakítsuk azokat.

Együtt harcolunk majd azért, hogy a nők és férfiak
minden helyzetben és minden szinten egyenlő
bánásmódban részesüljenek.

Együtt biztosítjuk, hogy a fiatalok oktatása és a
jövőbe történő befektetés elsőbbséget élvezzenek.

Együtt fenntartjuk a jólétet és ösztönözzük
gazdaságaink modernizációját, ugyanakkor
mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítunk
a jó minőségæ szolgáltatásokhoz.

Együtt vetünk véget a korlátlan és szabályozatlan
bevándorlásnak, ugyanakkor megvédjük az emberi
méltóságot és az alapvető polgári jogokat.

Együtt követeljük a gazdaság és a környezet
közötti megfelelő egyensúly megőrzését – a
fenntartható fejlődés és növekedés prioritásainkat
képezik.

Együtt erősítjük a fogyasztóvédelmet.

Együtt ösztönözzük a békét és a konfliktusok
megelőzését Európában és a világban egyaránt.

Együtt biztosítjuk az alapvető emberi és
állampolgári jogok tiszteletben tartását, mind az
Európai Unió határain belül, mind azokon kívül.

Együtt tesszük sikeressé és az európai stabilitás
valódi biztosítékává a tíz új tagország Európai
Unióhoz történő csatlakozását.

TEREMTSÜNK EGYÜTT AKTÍV EURÓPÁT! 
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