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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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YHDESSÄ EUROOPPA TÖIHIN

Euroopan unionin jäsenmaiden sosialidemokraatit
ovat työskennelleet yhdessä Euroopan
parlamentissa turvatakseen työllisyyttä,
edistääkseen ympäristön puhtautta sekä
vahvistaakseen rauhaa Euroopassa ja maapallolla.
Vappuna 2004 sosialidemokraattiset parlamentin
jäsenet kymmenestä uudesta jäsenmaasta liittyivät
joukkoomme. Yhdessä heidän  kanssaan luomme
vahvaa ja sosiaalista Eurooppaa, joka tuo
turvallisuutta kansoilleen.

Yhdessä teemme työtä työllisyyden turvaamiseksi
ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi. 

Yhdessä toimimme ylläpitääksemme
eurooppalaisen sosiaalisen mallin ja
sosiaaliturvajärjestelmät. Samalla meillä tulee olla
rohkeutta uudistaa näitä järjestelmiä nykyaikaisten
tarpeiden mukaisiksi.

Yhdessä varmistamme, että naisia ja miehiä
kohdellaan samanarvoisesti kaikissa tilanteissa ja
kaikilla tasoilla.

Yhdessä asetamme nuorten koulutuksen ja
tulevaisuuteen panostamisen etusijalle.

Yhdessä edistämme vaurautta ja taloutemme
uudistamista. Takaamme myös kaikille
tasapuolisen pääsyn laadukkaisiin yleishyödyllisiin
palveluihin. 

Yhdessä luomme järjestelmät, joilla kontrolloidaan
rajoittamatonta ja ilman säännöksiä tapahtuvaa
maahanmuuttoa. Samalla takaamme ihmisarvon ja
kansalaisoikeudet.

Yhdessä vaadimme, että hyvä tasapaino talouden
ja ympäristönsuojelun välillä säilytetään - kestävä
kehitys ja kasvu ovat ensisijaisia tavoitteitamme.

Yhdessä parannamme kuluttajansuojaa.

Yhdessä edistämme rauhaa ja konfliktien
ennaltaehkäisemistä - Euroopassa ja koko
maailmassa. 

Yhdessä varmistamme ihmisoikeuksien ja
kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamisen,
sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.

Yhdessä teemme kymmenen uuden EU:n
jäsenmaan liittymisestä menestyksen ja todellisen
takuun Euroopan vakaudelle.
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