CONTRACTUL SOCIAL PENTRU EUROPA
Confederatia Europeana a Sindicatelor considera ca urmatoarele elemente
trebuie incluse in contractul social:
Dialogul social
 Respectarea autonomiei partenerilor sociali: fara interventii in rezultatele
contractelor collective
 Implicarea efectiva a partenerilor sociali in guvernarea economica
europeana si planuri nationale de reforma pentru a veghea la o repartizare
echitabila a eforturilor atunci cand se impun schimabari.








Guvernarea economica pentru o crestere economica si locuri de munca
durabile
Masuri urgente pentru a pune sfarsit crizei datoriilor suverane ; sa se
acorde o « intelegere, facilitate » bancara Fondului european de stabilitate
financiara pentru a putea sa se refinanteze el insusi pe langa BCE si sa emita
euro-obligatii ;
Investitii durabile care nu trebuie incluse in calculul deficitului public ;
Recurgerea la fonduri structurale europene si la Banca europeana de
investitii, emiterea de euro-obligatii si imprumuturi pentru detinatorii de
obligatiuni pentru finantarea proiectelor si introducerea unei taxe pe
tranzactiile financiare pentru a mobiliza gandiri noi care vizeaza aspecte
sociale si de mediu inconjurator ;
O garantie « tineri », pentru ca toti tinerii din Europa sa aiba acces la
formari adecvate sau la un loc de munca intr-o perioada de 4 luni calculata
din momentul in care s-au inscris la somaj sau au parasit scoala.

Justitie economica si sociala
 Egalitate fiscala inclusiv impozite pe veniturile mari si pe averi, sfarsitul
paradisurilor fiscale, al evaziunii si fraudei fiscale ;



Masuri care sa garanteze egalitatea salariala si egalitatea in drepturi pentru
munca de valoare egala la acelasi loc de munca ; contractele colective
trebuie sa fie aplicate pentru toti, indiferent de tipul de contract ;
 Masuri pentru a pune sfarsit diferentei salariale inte femei si barbati ;
 O crestere a salariilor nationale minime acolo unde exista, pentru a ajunge,
intr-un mod progresiv, la cel putin 50 % din salariul mediu sau 60 % din
salariul median ;
 Armonizarea cu privire la impozitele societatilor si taxele minime de
impozitare pentru intreprinderi.
Stabilitate financiara
 O actiune determinata impotriva speculatiilor ;
 Reguli pentru a garanta un sector financiar solid in serviciul economiei reale
si care sa ofere produse financiare transparente.

