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Združženi
ustvarjamo
Evropo, ki

daje   delo
in varnost
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ZDRUŽENI USTVARJAMO EVROPO, 
KI DAJE DELO IN VARNOST

Socialisti in socialdemokrati iz drzav clanic
Evropske unije zdruzeni delajo v Evropskem
parlamentu, da bi zascitili zaposlene ter ustvarili
vec in boljsa delovna mesta, spodbujali cistejse
okolje, zagotovili stabilnost in varnost v Evropi ter
mir po vsem svetu. Prvega maja 2004 so se nam v
Evropskem parlamentu pridruzili socialisticni in
socialdemokratski poslanci iz desetih novih drzav
clanic, da bi zdruzeni ustvarili mocno, socialno
Evropo, varno za vse ljudi.

Zdruzeni se bomo borili za zascito zaposlenih ter
vec in boljsa delovna mesta.

Zdruzeni se bomo borili za ohranitev evropskega
socialnega modela in sisteme socialne varnosti v
nasih drzavah, hkrati pa se pogumno lotili njihove
reforme v skladu z danasnjimi potrebami.

Zdruzeni bomo zagotovili, da bodo zenske in
moski povsod in vedno enakopravno obravnavani.

Zdruzeni bomo dali prednost izobrazevanju
mladih in s tem vlagali v prihodnost.

Zdruzeni bomo spodbujali napredek in posodobili
nasa gospodarstva; hkrati bomo zagotovili vsem
enak dostop do kakovostnih javnih storitev.

Zdruzeni bomo jamcili za nadzor neomejenega in
neurejenega priseljevanja in hkrati scitili clovesko
dostojanstvo in temeljne svoboscine. 

Zdruzeni zahtevamo spostovanje razmerja med
gospodarstvom in okoljem – trajnostni razvoj in
napredek sta nasi prioriteti.

Zdruzeni bomo povecali zascito potrosnikov.

Zdruzeni bomo spodbujali mir in preprecevanje
konfliktov tako v Evropi kot v  svetu.

Zdruzeni bomo zagotovili spostovanje temeljnih
clovekovih in drzavljanskih pravic, znotraj in izven
Evropske unije.

Zdruzeni pozdravljamo vstop desetih novih drzav
v Evropsko unijo kot uspeh in pravo jamstvo za
stabilnost v Evropi.

ZDRUŽENI USTVARJAMO EVROPO, 
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