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KONTAKTID

PES fraktsioon
Euroopa Parlament

Rue Wiertz
B-1047 Brüssel

Tel:+32 2 284 31 10
+32 2 284 21 11

e-mail  

webmaster@socialistgroup.org

Trükised - Marina Santarelli
msantarelli@europarl.eu.int

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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Üheskoos
töötava

Euroopa
nimel

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon

15+10=1

Euroopa Parlamendi
sotsiaaldemokraatide
fraktsioon
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ÜHESKOOS TÖÖTAVA EUROOPA NIMEL

Euroopa Liidu 15 liikmesriigi sotsiaaldemokraadid
ja sotsialistid on töötanud Euroopa Parlamendis
selle nimel, et luua rohkem ja paremaid töökohti
ning suurendada seeläbi tööhõivet; et kaitsta
keskkonda, et kindlustada stabiilsust ja kaitsta
rahu kogu maailmas.

1. mail 2004 ühinevad meiega mõttekaaslased
kümne liituva riigi parlamendist ning meie püüdlus
tugeva ja inimkeskse, meie kodanikele turvalise
Euroopa suunal saab täiendava jõu.

Üheskoos me võitleme suurema tööhõive ja
paremate töökohtade eest.

Üheskoos me kaitseme Euroopa sotsiaalset
mudelit ja võitleme liikmesriikide toimivate
sotsiaalhoolekandesüsteemide eest. Samal ajal me
julgustame reforme nendes süsteemides
kooskõlas tänapäevaste vajadustega.

Üheskoos me võitleme naiste ja meeste võrdse

kohtlemise eest kõigil tasandeil.

Üheskoos me väärtustame noorte haridust,
toetades seeläbi tulevikku suunatud
investeeringuid.

Üheskoos me soodustame majanduskasvu,
garanteerides ühtlasi võrdse juurdepääsu
kvaliteetsetele avalikele teenustele.

Üheskoos me hoiame immigratsiooni kontrolli all,
tagades samal ajal kõigi inimõigused ja väärika
kohtlemise.

Üheskoos me seisame keskkonna ja majanduse
tasakaalu kaitsel – meie prioriteet on
majanduskasv säästvas ja jätkusuutlikus
majandusruumis.

Üheskoos me suurendame tarbijate õigusi ja
tugevdame tarbijakaitset.

Üheskoos me kaitseme rahu ja ennetame konflikte
nii Euroopas kui terves maailmas.

Üheskoos me tagame põhiliste inim- ja
kodanikuõiguste kaitse Euroopa Liidus ja
väljaspool Euroopat.

Üheskoos kindlustame, et kümne riigi ühinemine
Euroopa Liiduga kujuneb edukaks ja tagab
Euroopa stabiilse arengu.
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