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ET 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

Töötajate rühm 

 

Deklaratsioon Euroopa Ülemkogu 27. ja 28. juuni 2013. aasta kohtumise järelduste kohta 

Töötajate rühm (1. juulil 2013. aastal Vilniuses toimunud koosolekul) 

- sedastab, et Euroopa Ülemkogu tundub olevat otsustanud pidada nüüdsest kodanikega arutelu, 

milles tunnistatakse olukorra tõsidust ja tuuakse esile sotsiaalsed mureküsimused, keskendudes 

majanduskasvule ja tööhõivele, kavandades positiivseid meetmeid, mööndes senisest selgemalt, 

et majandus- ja rahaliidul peab olema tõeline sotsiaalne mõõde, ning tunnistades sotsiaaldialoogi 

olulisust; 

- väljendab kahetsust selle üle, et poliitilised otsustajad ootasid, kuni tööpuudus, vaesus, 

majanduslangus, pidevad spekulatiivsed rünnakud riikide majanduse vastu, solidaarsusest 

keeldumine, usalduse kadu Euroopa Liidu vastu ja valijate populistide küüsi sattumise oht on 

saavutanud sellise ulatuse, et lõpuks hakata – vähemalt sõnades – loobuma range 

kokkuhoiupoliitika ideoloogiast. Euroopa ametiühingud on alati tõdenud, et selline poliitika on 

vastuolus aluslepingute eesmärgiga, ebaõiglane, äärmiselt julm ja kahjulik majandusele; 

- tunneb muret kavandatud paremate meetmete elluviimise tähtaegade pärast ja tuletab meelde, 

et liikmesriikide valitsused suutsid vaid mõne tunniga eraldada avalikest vahenditest tohutud 

rahasummad pankade päästmiseks, kellele peab ette heitma vähemalt kohutavat 

ettevaatamatust. Valitsustel ei tohi nüüd võtta kuid või aastaid, et langetada ja eelkõige ellu viia 

riikide majanduse säilitamiseks vajalikud otsused, anda liidule tõeline sotsiaalne mõõde ja mitte 

lasta noortel miljonite kaupa jääda töötuks; 

- ootab riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt Brüsselis väidetavalt kokkulepitud meetmete elluviimist 

koduriikides: sotsiaaldialoog, sotsiaalpartnerite vahelised kokkulepped ja nende kokkulepete 

järgmine kõigil tasanditel on üks võtmetegureid majandus-, sotsiaal- ja poliitilisest kriisist 

väljumiseks. Ei möödu ükski päev, kaasa arvatud tänane, mil meie organisatsioonid ei kurdaks 

õigusega, et ametivõimud suhtuvad töötajatesse põlastavalt ja ülbelt selle asemel, et edendada 

Euroopat tugevamaks muutnud konsulteerimise traditsiooni ja toetuda Euroopa töötajate 

pakutavale panusele; 

- palub eesistujariigil Leedul tuletada igal võimalusel meelde, et Euroopa Liidu eesmärk on tema 

rahvaste heaolu, tagada, et kõik nõukogu otsused oleksid kindlalt sellele eesmärgile suunatud, 

ning kasutada kõiki vajalikke kommunikatsioonivahendeid selle sõnumi edastamiseks kodanikele. 
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