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EL 

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

Οµάδα Εργαζοµένων 
 

∆ήλωση για τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013 

 
Η Οµάδα Εργαζοµένων συνήλθε την 1η Ιουλίου 2013 στη Βίλνιους και δηλώνει τα εξής: 

- ∆ιαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε πλέον να απευθύνεται στους πολίτες 
µιλώντας µια γλώσσα που λαµβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της σηµερινής κατάστασης και τις 
κοινωνικές ανησυχίες, και αποβλέπει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, µε την πρόβλεψη 
θετικών µέτρων, τη ρητή αποδοχή ότι η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση πρέπει να έχει 
ουσιαστική κοινωνική διάσταση καθώς και την αναγνώριση της µεγάλης σηµασίας του κοινωνικού 
διαλόγου. 

- Παρατηρεί ότι, δυστυχώς, έπρεπε η ανεργία, η φτώχεια, η ύφεση, η έκθεση των εθνικών 
οικονοµιών στις κερδοσκοπικές επιθέσεις, η έλλειψη αλληλεγγύης, ο κλονισµός της εµπιστοσύνης 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κίνδυνος να υποκύψουν οι ψηφοφόροι στον λαϊκισµό να 
προσλάβουν τέτοιες διαστάσεις πριν αρχίσουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να εγκαταλείπουν 
–στα λόγια τουλάχιστον– την ιδεολογία της άνευ όρων λιτότητας. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα 
ανέκαθεν υποστήριζαν ότι η ιδεολογία αυτή αντίκειται στο πνεύµα της Συνθήκης, είναι άδικη, 
αµείλικτη και οικονοµικά καταστροφική. 

- Εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρµογή των πιο 
θετικών από τα ανακοινωθέντα µέτρα και υπενθυµίζει την ταχύτητα µε την οποία οι κυβερνήσεις 
µας κατάφεραν να διαθέσουν, εντός λίγων ωρών, κολοσσιαία ποσά από τα δηµόσια ταµεία για τη 
διάσωση των τραπεζικών ιδρυµάτων, τα οποία το λιγότερο που µπορεί να πει κανείς είναι ότι 
επέδειξαν τροµερή ασυνειδησία. Οι ίδιοι ιθύνοντες δεν θα έπρεπε να έχουν καθυστερήσει τόσους 
µήνες ή και χρόνια πριν λάβουν, και κυρίως πριν υλοποιήσουν, τα µέτρα που απαιτούνται για να 
διατηρηθούν οι εθνικές οικονοµίες, να δοθεί µια πραγµατική κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να µην αφεθούν εκατοµµύρια νέων Ευρωπαίων έρµαιο στην ανεργία. 

- Αναµένει από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εφαρµόσουν στην πράξη και κατά 
τόπους όσα ισχυρίζονται ότι συναποφασίζουν κάθε φορά που συνέρχονται στις Βρυξέλλες. Ο 
κοινωνικός διάλογος, οι συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και η τήρηση των συµφωνιών 
σε όλα τα επίπεδα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από την οικονοµική, κοινωνική 
και πολιτική κρίση. Εντούτοις, δεν περνά ούτε µία µέρα χωρίς να παραπονούνται και δικαίως οι 
οργανώσεις µας για την υπεροπτική περιφρόνηση µε την οποία τις αντιµετωπίζουν οι δηµόσιες 
αρχές, οι οποίες θα έπρεπε αντιθέτως να ενισχύουν την παράδοση των διαβουλεύσεων που είναι 
το ισχυρό χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αξιοποιούν τις λύσεις που προτείνονται από τους 
εργαζόµενους της Ευρώπης. 

- Καλεί τη λιθουανική Προεδρία να υπενθυµίζει σε κάθε ευκαιρία ότι πρωταρχικό µέληµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ευηµερία των λαών της, να µεριµνά έτσι ώστε κάθε απόφαση του 
Συµβουλίου να συµβάλλει σε αυτή την επιδίωξη, καθώς και να χρησιµοποιήσει όλα τα διαθέσιµα 
µέσα επικοινωνίας για την προβολή αυτού του µηνύµατος στους απλούς πολίτες. 
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