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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Munkavállalók csoportja 

Nyilatkozat az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének következtetéseiről 

A Munkavállalók csoportja, amely 2013. július 1-jén ült össze Vilniusban, 

- megállapítja, hogy az Európai Tanács a jelek szerint úgy döntött, hogy ezentúl olyan beszédet 
intéz a polgárokhoz, amely figyelembe veszi a helyzet súlyosságát, tükrözi a társadalmi gondokat, 
célul tűzi ki a növekedést és a munkahelyteremtést, kedvező intézkedéseket irányoz elő, 
világosabban elismeri, hogy a gazdasági és monetáris uniónak valódi szociális dimenzióval kell 
rendelkeznie, és elismeri a társadalmi párbeszéd jelentőségét, 

- sajnálja, hogy a döntéshozóink megvárták azzal, hogy - még ha csak szavakban is - elkezdjenek 
eltávolodni a nyers megszorítások ideológiájától, azt, hogy a munkanélküliség, a szegénység, a 
recesszió, a nemzetgazdaságok spekulánsok támadásainak való folyamatos kitettsége, a 
szolidaritás megtagadása, az Európai Unióba vetett bizalom csökkenése és a választók 
populistáknak való kiszolgáltatásának a veszélye ilyen méreteket öltsön. Az európai 
szakszervezetek mindig is azon a véleményen voltak, hogy a megszorítás egyaránt lenne ellentétes 
a Szerződés céljaival, igazságtalan, felháborítóan kegyetlen és gazdaságilag káros; 

- aggódik a legjobb felvetett intézkedések végrehajtására kitűzött határidők miatt, és emlékeztet 
arra, hogy kormányaink néhány órán belül csillagászati összegeket tudtak a közpénzekből 
elkülöníteni, hogy megmentsenek bankokat, amelyek – enyhén szólva is – megdöbbentő 
gondatlansággal vádolhatók. Nem szabadna hónapokba vagy évekbe telnie annak, hogy 
meghozzák – és főleg: végrehajtsák – azokat a döntéseket, amelyek nemzetgazdaságaink 
megóvásához, az Unió valódi szociális vetületének kiépítéséhez és ahhoz szükségesek, hogy ne 
hagyjuk fiatalok millióit munkanélküliségben; 

- elvárja az állam- és kormányfőktől, hogy valósítsák meg a gyakorlatban helyi szinten azt, amiben 
állítólag megegyeznek brüsszeli találkozóik során: a társadalmi párbeszéd, valamint a szociális 
partnerek közti megállapodások és ezek valamennyi szinten történő betartása a gazdasági, 
társadalmi és politikai válságból való kijutás egyik kulcsát képezik ugyanis. Márpedig nem telik el 
nap még ma sem anélkül, hogy szervezeteink ne panaszolnák el jogosan azt, hogy a hatóságok – 
ahelyett, hogy megszilárdítanák az egyeztetés hagyományát, amely Európa erősségét jelentette, és 
támaszkodnának arra, amit maguk az európai munkavállalók tudnak nyújtani – arrogáns módon 
semmibe veszik őket. 

- felhívja a litván elnökséget, hogy minden alkalommal emlékeztessen arra, hogy az Európai Unió 
célja népeinek jóléte, biztosítsa, hogy a Tanács valamennyi döntése ennek irányában hasson 
eredményesen, és használjon fel minden szükséges kommunikációs eszközt arra, hogy erről a 
polgárokat tájékoztassa. 
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