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Tak vytvoříme
sociální Evropu

Milé voličky, milí voliči,
26. května se bude volit nový parlament v
Evropě. Jak se bude Evropa vyvíjet dále, závisí
rozhodujícím způsobem na tom, jak silná bude
LEVICE. Závisí to na Vašem hlasu! Sociální
spravedlivost a svoboda, to garantuje LEVICE.
Evropská unie se zatím řídí převážně podle podniků. Koncerny si vyhledávají země s nejnižšími
daněmi a nejhoršími platy. Tento závod směrem
dolů chceme ukončit! Chceme, aby lidé všude
v Evropě mohli dobře žít ze své práce. Bez
chudoby, i ve stáří. Aby mladí lidé nemuseli mít
strach ze své budoucnosti.
Chceme zachránit klima: podporujeme čistou
energii a bezplatnou místní dopravu v celé
Evropě. Tak vypadá naše Evropa budoucnosti,
Evropa pro lidi.
Mnohé se proto musí zlepšit: LEVICE bojuje za
to, aby všichni přispěli spravedlivým dílem –
také velké koncerny a super bohatí. Daňové ráje
zrušíme. LEVICE má plány, aby dobrá zdravotní
péče a dostupné a zaplatitelné bydlení se staly
samozřejmostí v celé Evropě. Podporujeme
vzdělání místo zbrojení. Bojujeme proti příčinám uprchlictví, nikoliv proti lidem. Koncerny
zastupují své zájmy v Evropské unii s mocí: tisíce lobbistů vyvíjí v Bruselu nátlak na parlament.
LEVICE je lobbistou za lidi. Za všechny, kteří se
s námi zasazují za sociálně spravedlivou Evropu
a lepší budoucnost. Pojďme s tím společně
pohnout. Prosíme o Váš hlas pro LEVICI.

Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzdy musí růst ve všech zemích EU.
Chudinské mzdy chceme zakázat. V Německu
žádáme: žádná mzda pod 12 Euro. V EU musí
být prosazeno pravidlo, že za stejnou práci
bude vyplacena stejná mzda. Podniky, které
převezmou veřejné zakázky, musí platit minimální mzdy a tarify. LEVICE chce: silné odbory,
silné zaměstnance, dobré mzdy, více času na
život. Pro všechny.
Zastavení exportu zbraní
EU plánuje více peněz na zbrojení a méně peněz
na podporu dobrých životních podmínek. My
říkáme ne! Zbrojení a další evropská armáda
nevytvoří mír. LEVICE chce odzbrojování a mírovou zahraniční politiku. Z EU se většina zbraní
exportuje. Povzbuzují se tak války a způsobují
příčiny uprchlictví. Chceme zakázat vývoz zbraní a bojovat proti příčinám útěků.
Koncerny k pokladně
Bohatství v Evropě exploduje. Současně roste
chudoba. Zisky koncernů tvoří miliardy euro
za rok, ale neplatí téměř žádné daně. Chceme
zavést minimální daně pro koncerny a zdanění
majetku bohatých v celé Evropě. Zakážeme
daňové ráje. Chceme zpřísnit tresty za daňové
podvody bank a koncernů. Digitálním koncernům jako jsou Google a Amazon říkáme: k
pokladně!
Vytvořit zaplatitelné byty
Nájmy v mnoha evropských městech explodují.
Existuje příliš málo dostupných a zaplatitelných
bytů. LEVICE chce podpořit veřejnou, sociální
a obecně prospěšnou výstavbu bytů. Všechny
země v Evropě musí mít k dispozici tolik dostupných a zaplatitelných bytů, kolik jich bude po-

třeba. Chceme účinnou brzdu výše nájmů: realitní koncerny jako Vonovia a Deutsche Wohnen
chceme převést do veřejného vlastnictví.
Podporovat čistou energii
Je za pět minut 12. Můžeme zachránit klima.
Prosadíme v celé Evropě pravidla pro čistou
energii. Chceme okamžitě zastavit nejšpinavější
uhelné elektrárny v Evropě – nejpozději do roku
2030 budou všechny odstaveny. Atomovou
energii a hydraulické štěpení odmítáme. LEVICE
chce podpořit bezplatnou místní dopravu.
Chceme vybudovat evropskou železnici: dobrou
a zaplatitelnou. Chceme podpořit ekologické
zemědělství: regionální a s krátkými dopravními
cestami.
Bohatství spravedlivě rozdělit
Zdravotnictví a bydlení nepatří na burzu! LEVICE
chce odčerpat peníze z finančních trhů a vložit
je do dobrých veřejných služeb. Podpoříme
regionální a produktivní ekonomiku – s dobře
placenou prací a ekologickou. Banky, které napomáhají podnikům k daňovým podvodům, přijdou o svou licenci. Chceme zakázat riskantní
spekulační obchody. Zavedením daně na rychlé
finanční obchody zamezíme spekulacím.
Solidarita místo štvaní
Jsme proti pravicovému štvaní a rasismu, jsme
pro lidská práva. Pravice hledá obětní beránky,
ale neřeší problémy. LEVICE nabízí řešení, která
fungují pro všechny. Obce, které přijímají lidi,
mají podle našeho plánu získat navíc peníze z
EU. Jsme pro více dostupných a zaplatitelných
bytů, dobré vzdělání a férovou práci pro všechny. Jsme pro méně rozdílů a více soudržnosti.
Solidarita je nedělitelná.
Zvýšení platů / snížení chudoby
Pro demokracii, v níž se má něco rozhodnout:
25.000 lobbistů vyvíjí tlak za podniky a bohaté
na evropský parlament. LEVICE se nedá koupit.
Chceme silné parlamenty a společnou ústavu.
Společně s miliony lidí se zasadíme o dobrou
práci, dobré klima a Evropu, za kterou se vyplatí
bojovat. Podpořte nás svým hlasem. Všechny
státy EU musí garantovat, aby lidé byli spolehlivě chráněni proti chudobě: díky celoevropským
minimálním důchodům a životnímu minimu.

Výše životního minima se odvíjí od příjmů v
jednotlivých zemích. V Německu požadujeme:
1.050 € - bez krácení. Zajistíme dobrou práci
v Evropě a program proti nezaměstnanosti
mladistvých. To je nejlepší pojištění proti nezaměstnanosti v Evropě!
Zachránit lidi
Nenecháme lidi utopit! Musí zase platit námořní
právo: je povinné zachránit lidi v nebezpečí
ztroskotání na moři. Chceme bezpečné cesty
pro utečence. Lidská práva musí být prosazena. Obce, které přijímají utečence, získají
dodatečné prostředky na vzdělání a dostupné a
zaplatitelné bydlení pro všechny. Veřejná infrastruktura potřebuje dostatek peněz. Rasismu
se postavíme do cesty – všude v Evropě.
Prosíme o Váš hlas/ 26. května 2019:
PRO LEVICI
Pro demokracii, v níž se má něco rozhodnout:
25.000 lobbistů vyvíjí tlak za podniky a bohaté
na evropský parlament. LEVICE se nedá koupit.
Chceme silné parlamenty a společnou ústavu.
Společně s miliony lidí se zasadíme o dobrou
práci, dobré klima a Evropu, za kterou se vyplatí
bojovat.
Podpořte nás svým hlasem.
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