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DA 

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

Lønmodtagergruppen 

 

Erklæring om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 27.-28. juni 2013, 

Lønmodtagergruppen, der er samlet i Vilnius denne 1. juli 2013, 

- konstaterer, at Det Europæiske Råd synes at have valgt at henvende sig til borgerne i en sådan 
form, at det viser, at det er bevidst om den alvorlige situation, at det tager de sociale problemer 
alvorligt og arbejder for vækst og arbejdspladser og påtænker positive foranstaltninger, og at det 
mere tydeligt erkender, at Den Økonomiske og Monetære Union skal have en reel social 
dimension, og indser betydningen af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. 

- beklager, at vores beslutningstagere har afventet, at arbejdsløsheden, fattigdommen, den 
økonomiske tilbagegang, de nationale økonomiers fortsatte sårbarhed over for angreb fra 
spekulanterne, afvisningen af solidaritet, manglen på tillid til EU og risikoen for at kaste vælgerne 
i armen på populisterne antager et så stort omfang, før de i det mindste i talen er begyndt at vende 
sig bort fra den rene sparepolitik. De europæiske fagforeninger har hele tiden sagt, at 
sparepolitikken både er i modstrid med traktaten, uretfærdig, modbydelig brutal og økonomisk 
skadelig. 

- er bekymret over fristerne for iværksættelse af de nævnte bedre politiker og minder om, at vores 
regeringer har været i stand til på få timer at finde kolossale offentlige midler til redning af de 
banker, der allermindst har gjort sig skyldige i grov forsømmelighed. Det bør ikke tage dem 
måneder eller år at træffe og især iværksætte de beslutninger, der er nødvendige for at beskytte 
vores nationale økonomier, give Den Europæiske Union en sand social dimension og ikke lade 
flere millioner unge sidde fast i arbejdsløshed. 

- forventer af statsoverhovederne og regeringscheferne, at de lokalt praktiserer det, som de 
foregiver at være enige om i Bruxelles, nemlig at dialog mellem arbejdsmarkedets parter, indgåelse 
af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og overholdelse af disse aftaler, og det på alle niveauer, 
er en af de centrale elementer til løsning af den økonomiske, sociale og politiske krise. Hver dag 
beklager vores organisationer sig dog og med rette over, at myndighederne ikke styrker den 
tradition for samråd og drøftelser, der er Europas styrke, og ikke tager udgangspunkt i det, som de 
europæiske arbejdstagere kan bidrage med, men i stedet behandler dem med foragt. 

- opfordrer  det litauiske formandsskab til ved hver given lejlighed at minde om, at EU skal arbejde 
for befolkningernes velfærd, og opfordrer det til at sørge for, at beslutningerne i Rådet også følger 
dette princip, og til at anvende de kommunikationsmidler, det mener er egnede for at oplyse 
borgerne om dette. 
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