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FI 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Työntekijät-ryhmä 

 

Kesäkuun 27.–28. päivänä 2013 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmiä koskeva 
julkilausuma  

Vilnassa 1. heinäkuuta 2013 kokoontunut työntekijät-ryhmä 

- toteaa, että Eurooppa-neuvosto näkyy päättäneen, että se tuo tästä lähtien kansalaisten 
tietoisuuteen keskustelun, jossa tunnustetaan tilanteen vakavuus ja tuodaan esiin sosiaaliset 
näkökohdat, sekä pyritään kasvuun ja työllisyyteen suunnittelemalla myönteisiä toimia ja 
myöntämällä aiempaa selkeämmin, että talous- ja rahaliitolla on oltava todellinen sosiaalinen 
ulottuvuus ja että on tunnustettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys.  

- pahoittelee, että poliittiset päättäjät odottivat, että työttömyys, köyhyys, talouden taantuma, 
keinottelijoiden toiminnan jatkuminen jäsenvaltioiden talouksissa, solidaarisuuden kieltäminen, 
Euroopan unionin luottamuksen menettäminen ja vaara äänestäjien päätymisestä populistien leiriin 
saavuttivat nykyiset mittasuhteet, ennen kuin alettiin edes puhua raakojen säästötoimien 
kyseenalaistamisesta. Eurooppalaiset ammattijärjestöt ovat aina todenneet, että ne ovat 
perussopimusten vastaisia, epäoikeudenmukaisia, järkyttävän julmia ja talouden kannalta tuhoisia.  

- on huolissaan esitettyjen asianmukaisempien toimien täytäntöönpanon viivästymisestä ja 
muistuttaa, että valtiot kykenivät kokoamaan muutamassa tunnissa valtavia summia julkisista 
varoista pelastaakseen rahoituslaitoksia, jotka olivat syyllisiä vähintäänkin kauhistuttavaan 
harkitsemattomuuteen. Niiden ei pitäisi käyttää kuukausia tai vuosia tehdäkseen ja etenkään 
toteuttaakseen päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin suojella kansantalouksia, antaa 
unionille todellinen sosiaalinen ulottuvuus ja pelastaa tuhannet nuoret työttömyydeltä.  

- odottaa, että valtion- ja hallitusten päämiehet toteuttavat käytännössä sen, mistä he väittävät 
sopivansa kokoontuessaan Brysselissä: sosiaalinen vuoropuhelu ja työmarkkinaosapuolten väliset 
sopimukset ja niiden kunnioittaminen kaikilla tasoilla on yksi tärkeimmistä keinoista selvitä 
taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kriisistä. Tähän päivään asti järjestömme ovat 
kuitenkin jatkuvasti ja perustellusti valittaneet, että sen sijaan, että viranomaiset noudattaisivat 
mielipiteiden kuulemisen perinnettä, joka on Euroopan unionin vahvuus, ja luottaisivat 
eurooppalaisten työntekijöiden panokseen, nämä kohtelevat työntekijöitä ylimielisesti ja 
halveksuvasti. 

- kehottaa unionin puheenjohtajavaltio Liettuaa muistuttamaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, 
että Euroopan unionin tavoitteena on kansalaisten hyvinvointi; valvomaan, että kaikilla neuvoston 
päätöksillä tähdätään tehokkaasti tähän päämäärään, ja hyödyntämään tarvittavia viestintävälineitä 
tiedottaakseen tästä kansalaisilleen. 
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