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NL 

 
Europees Economisch en Sociaal Comité 

Groep Werkgevers 
 

Verklaring n.a.v. de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad 
van 27 en 28 juni 2013 

 
De groep Werknemers, op 1 juli 2013 te Vilnius in vergadering bijeen, 
 
- stelt vast dat de Europese Raad ervoor gekozen schijnt te hebben om voortaan een andere toon 

aan te slaan in zijn dialoog met de burgers, waarbij de ernst van de situatie wordt onderkend, 
sociale aspecten de volle aandacht krijgen, het belang van groei en werkgelegenheid naar voren 
wordt gehaald, positieve maatregelen worden gepland, meer met zoveel woorden wordt 
toegegeven dat de Economische en Monetaire Unie een waarachtige sociale dimensie moet 
hebben en het belang van de sociale dialoog wordt ingezien; 

- betreurt het dat de werkloosheid, de armoede, de recessie, de aanhoudende blootstelling van 
onze nationale economieën aan aanvallen van speculanten, het gebrek aan solidariteit, het verlies 
van vertrouwen in de Europese Unie en de aantrekkingskracht van populistische bewegingen bij 
verkiezingen eerst dusdanige proporties hebben moeten aannemen voordat onze beleidsmakers 
zijn begonnen om, althans in woord, enigszins terug te komen op hun ideologie van botte 
besparingen. De Europese vakbonden hebben nooit nagelaten erop te wijzen dat dit tegen de 
strekking van het Verdrag ingaat, onrechtvaardig is, getuigt van een schrikbarende harteloosheid 
en economisch funeste gevolgen heeft; 

- maakt zich zorgen over het feit dat er geen haast wordt gemaakt met de uitvoering van de 
aangekondigde verbeterde maatregelen, en herinnert eraan dat onze regeringen daarentegen wel 
in staat zijn gebleken om binnen een paar uur enorme sommen gelds uit de staatskas te 
voorschijn te toveren ter redding van banken die, op zijn zachtst gezegd, blijk hebben gegeven van 
een stuitend gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Het mag geen maanden of jaren gaan duren 
voordat wordt overgegaan tot het nemen en, belangrijker nog, het uitvoeren van de besluiten die 
nodig zijn om onze nationale economieën overeind te houden, de EU een waarachtige sociale 
dimensie te verlenen en een uitweg te bieden aan de miljoenen werkloze jongeren; 

- verwacht van de staatshoofden en regeringsleiders dat ze in eigen land datgene in praktijk 
brengen wat ze met de mond belijden als ze te Brussel in vergadering bijeenzijn. Sociale dialoog 
en afspraken tussen de sociale partners die dienen te worden gerespecteerd - ziedaar een van de 
belangrijkste voorwaarden als we een uitweg willen vinden uit de economische, sociale en 
politieke crisis. Feit is echter dat er nog altijd geen dag voorbijgaat zonder dat onze organisaties 
zich terecht beklagen over autoriteiten die in plaats van respect te tonen voor de traditie van 
overleg waaraan Europa zijn kracht ontleent, en te profiteren van datgene wat de Europese 
werknemers te bieden hebben, hen met minachting en op arrogante wijze bejegenen; 

- verzoekt het Litouwse voorzitterschap om bij elke voorkomende gelegenheid in herinnering te 
brengen dat de Europese Unie ten doel heeft het welzijn van haar burgers te verzekeren, om erop 
toe te zien dat elk besluit van de Raad hier effectief toe bijdraagt, en om alle ter beschikking 
staande communicatiemiddelen te benutten om dit aan de burgers duidelijk te maken. 
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