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PT 

 
Comité Económico e Social Europeu 

Grupo dos Trabalhadores 
 

Declaração sobre as conclusões da reunião do Conselho Europeu  
de 27 e 28 de junho de 2013 

 
O Grupo dos Trabalhadores, reunido em Vílnius, em 1 de julho de 2013, 
 

- constata que o Conselho Europeu parece agora ter optado por usar com os cidadãos um discurso 
consciente da gravidade da situação, pontuado por preocupações sociais que visam o crescimento e 
o emprego, prevendo medidas positivas, admitindo mais claramente que a União Económica e 
Monetária deve ter uma verdadeira dimensão social e reconhecendo a importância do diálogo 
social; 

 
- lamenta que os responsáveis políticos tenham esperado que o desemprego, a pobreza, a recessão, a 

exposição continuada das economias nacionais a ataques especulativos, a negação da 
solidariedade, a perda de confiança na União Europeia e o risco de atirar os eleitores para os 
braços de populistas tomem tão grandes proporções para começarem a afastar-se, ainda que em 
palavras, da ideologia da austeridade fria. Os sindicatos europeus sempre afirmaram que a 
austeridade era contrária ao objeto do Tratado e simultaneamente injusta, de uma crueldade 
revoltante e economicamente nefasta; 

 
- manifesta-se preocupado com o calendário da execução das melhores medidas evocadas e 

recorda que os nossos governos foram capazes de libertar em poucas horas somas colossais do 
erário público para salvar instituições bancárias culpadas, no mínimo, de uma inconsciência 
assustadora. Esses mesmos governos não poderão demorar meses ou anos para decidir e sobretudo 
aplicar as decisões necessárias para preservar as nossas economias nacionais, dar uma verdadeira 
dimensão social à União e não abandonar milhões e milhões de jovens no desemprego; 

 
- espera que os chefes de Estado e de governo apliquem a nível nacional as medidas que afirmam 

ter decidido em conjunto em Bruxelas: o diálogo social, os acordos entre os parceiros sociais e o 
cumprimento desses acordos, a todos os níveis, são uma das chaves para sair da crise económica, 
social e política. Mas não há um único dia em que as nossas organizações se não queixem, e com 
toda a razão, que as autoridades, em vez de reforçar uma tradição de concertação que tem sido a 
força da Europa e de se escorar naquilo que os trabalhadores lhes podem proporcionar, os tratam 
com um desprezo arrogante; 

 

- convida a Presidência lituana a reiterar incessantemente que a União Europeia tem por finalidade 
o bem-estar dos seus povos, a garantir que as decisões do Conselho tendam para este objetivo e a 
socorrer-se dos meios de comunicação indispensáveis para que esta mensagem chegue até aos 
cidadãos. 

_____________ 


