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CS 

 
Evropský hospodářský a sociální výbor 

skupina Zaměstnanci 
 

Prohlášení k závěrům zasedání Evropské rady ve dnech 27. a 28. června 2013 
 

Skupina Zaměstnanci, jež se sešla na schůzi 1. července 2013 ve Vilniusu, 
 

− konstatuje, že Evropská rada se nyní zřejmě rozhodla komunikovat s občany s vědomím obtížné 
situace a sociálních problémů, zaměřit se na růst a zaměstnanost, stanovit pozitivní opatření, 
jasněji připustit, že hospodářská a měnová unie musí mít skutečný sociální rozměr, a uznat 
význam sociálního dialogu; 

 

− lituje , že političtí představitelé čekali až do chvíle, kdy se rozšířila nezaměstnanost, chudoba, 
recese, vystavování vnitrostátních ekonomik útokům spekulantů, potírání solidarity, ztráta důvěry 
v Evropskou unii a nebezpečí, že se voliči nechají zlákat populisty, a teprve nyní se alespoň 
slovně distancují od ideologie striktních úsporných opatření. Evropské odborové organizace vždy 
tvrdily, že tato úsporná opatření jsou v rozporu s obsahem Smlouvy, jsou nespravedlivá, 
nepřípustně brutální a mají negativní hospodářský dopad; 

 

− má obavy ohledně lhůt provádění uvedených osvědčených opatření a připomíná, že naše vlády 
byly schopny během několika hodit přidělit obrovské částky z veřejných zdrojů na záchranu 
bankovních institucí, které se provinily či byly přinejmenším trestuhodně lehkomyslné. Neměli by 
otálet celé měsíce či roky s přijetím a především prosazením v praxi rozhodnutí nezbytných pro 
ochranu našich vnitrostátních ekonomik, měli by urychleně poskytnout skutečný sociální rozměr 
Unii a neměli by nechat miliony mladých lidí napospas nezaměstnanosti; 

 

− očekává, že hlavy států a představitelé vlád uskuteční v praxi to, o čem tvrdí, že se společně 
dohodli v Bruselu: sociální dialog a dohody mezi sociálními partnery a dodržování těchto dohod 
na všech úrovních jsou jedním z řešení hospodářské, sociální a politické krize. Dodnes si však 
naše organizace každodenně oprávněně stěžují, že místo toho, aby řídící orgány posílily tradici 
dohody, která je silnou stránkou Evropy, a vycházely z přínosu samých evropských pracovníků, 
jednají s nimi pohrdavě a arogantně; 

 

− vyzývá litevské předsednictví, aby při všech příležitostech připomínalo, že úkolem Evropské unie 
je zajistit blahobyt svých občanů, dbalo na to, aby k němu směřovala veškerá rozhodnutí Rady, 
a využilo příslušných komunikačních prostředků k tomu, aby o nich informovalo občany. 
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