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HR 

 
Europski gospodarski i socijalni odbor 

Skupina zaposlenika 
 

Izjava o zaključcima sa sastanka Europskog vijeća 
od 27. i 28. lipnja 2013. 

 
Skupina zaposlenika koja se sastala u Vilniusu 1. srpnja 2013. 
 

− ustanovila je da se čini kako je Europsko vijeće odlučilo obraćati se građanima govorom koji 
odražava svijest o težini situacije prožetim socijalnim pitanjima, usmjeravajući se na rast i 
zapošljavanje, planirajući mjere poboljšanja, jasno prihvaćajući da Europska gospodarska i 
monetarna Unija treba imati pravu socijalnu dimenziju te priznajući važnost socijalnog 
dijaloga; 

− izražava žaljenje što su donositelji odluka čekali da nezaposlenost, siromaštvo, recesija, 
trajna izloženost nacionalnih gospodarstava spekulativnim napadima, uskraćivanje 
solidarnosti, gubljenje povjerenja u Europsku uniju i rizik prepuštanja glasača populistima 
dosegnu ovolike razmjere, da bi se počeli,pa čak i samo riječima, ograđivati od bezobzirne 
ideologije mjera štednje. Europski sindikati su oduvijek tvrdili da je takav pristup u 
suprotnosti s ciljevima Ugovora, nepravedan, nepodnošljivo okrutan i štetan za gospodarstvo; 

− izražava zabrinutost zbog kašnjenja pri provedbi najboljih navedenih mjera te podsjeća da 
su naše vlade bile sposobne u roku od nekoliko sati podići golemu svotu novca iz javnih 
sredstava kako bi spasile bankovne institucije koje su, u najmanju ruku, vrijedne osude zbog 
strašne nesmotrenosti. Donošenje, a posebice provođenje potrebnih odluka kako bi se očuvala 
naša nacionalna gospodarstva, Uniji dala stvarna socijalna dimenzija, a milijuni mladih spasili 
od nezaposlenosti, ne treba trajati mjesecima ni godinama; 

− očekuje od šefova država i vlada da na lokalnoj razini provedu sve ono što tvrde da su 
dogovorili kada su zajedno u Bruxellesu: jedan od ključnih rješenja za izlazak iz gospodarske, 
socijalne i političke krize su socijalni dijalog i sporazumi između socijalnih partnera te 
njihovo poštivanje na svim razinama. No ne prođe ni dan, uključujući i danas, a da naše 
organizacije nemaju opravdan razlog da se žale jer ih vlasti tretiraju s arogancijom i prezirom 
umjesto da jačaju tradiciju savjetovanja koja je bila europska prednost i umjesto da se oslone 
na ono što europski zaposlenici sami mogu pružiti. 

− poziva litavsko predsjedništvo da iskoristi svaku priliku kako bi istaklo da je cilj Europske 
unije osigurati dobrobit svojih naroda i zajamčiti da odluke Vijeća služe toj svrsi te poduzeti 
sve napore kako bi građani o tome bili informirani. 
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