
Pelo pleno emprego 
Vota YES pela defesa de uma verdadeira Garantia para a Juventude, investimentos massivos em inovação e energias renováveis,

 bem como por um enquadramento adequado para estágios justos.

Pelo Rendimento Mínimo Garantido 
Vota YES pela defesa da igualdade através da implementação de um rendimento garantido acima da linha de pobreza, 

seja por via de acordos colectivos de trabalho ou pela adopção dum salário mínimo. 

PPela efetiva igualdade de género
Vota YES pela igualdade de direitos através do pagamento adequado das licenças de maternidade, paternidade, 

co-maternidade ou baixa parental e de sistemas públicos de cuidados infantis de alta qualidade. 

Pelo relançamento da economia Europeia
Vota YES pelo investimento público contra-cíclico em educação, emprego e segurança social, 

por um novo consenso social em torno do pleno emprego e critérios de défice adequados à situação de cada país.

Pelo fim dos paraísos fiscais e pela regulação dos mercados financeiros
VVota YES pela harmonização dos sistemas fiscais que ponha fim à concorrência desigual entre Estados, 

pelo financiamento de larga escala por parte dos mecanismos de investimento europeus 
e por um Banco Central Europeu democrático.

Por uma revolução na democracia Europeia
Vota YES por uma Europa mais democrática, baseada num Parlamento mais forte e numa Comissão e Conselho democráticos.

Por políticas económicas democráticas
Vota YES por mais democracia e transparência na definição e aplicação da política económica europeia 

e pelo fim da imposição não democrática da austeridade nas nossas Constituições e e pelo fim da imposição não democrática da austeridade nas nossas Constituições e Tratados.

Por uma política Europeia de Infância e Juventude
Vota YES pela criação d* Comissári* Europe* para a Infância e Juventude que garanta os direitos das crianças 

e a participação juvenil.

Por uma nova política Europeia de asilo
Vota YES pela solidariedade e igualdade entre Estados-Membro na definição das políticas de asilo 

e pelo fim das tragédias humanas através da revisão do Regulamento Dublin II. 

PPor serviços públicos gratuitos e sob escrutínio democrático 
Vota YES pela defesa de serviços públicos que garantam igual acesso e qualidade para tod*s, 

e contra a privatização e liberalização dos serviços públicos.

That‘s what we fight for!!

What do you vote for??
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