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RO 

 
Comitetul Economic şi Social European  

Grupul „Lucrători” 
 

Declaraţie privind concluziile reuniunii Consiliului European  
din 27 şi 28 iunie 2013 

 
Grupul „Lucrători”, reunit la Vilnius la 1 iulie 2013 , 
 

- constată că, aparent, Consiliul European a optat pentru a formula în relaţiile cu cetăţenii un discurs 
conştient de gravitatea situaţiei, pătruns de preocupările sociale, vizând creşterea şi ocuparea forţei 
de muncă, prevăzând măsuri pozitive, admiţând mai clar că Uniunea economică şi monetară 
trebuie să dispună de o dimensiune socială veritabilă şi recunoscând importanţa dialogului social; 

 

- regretă faptul că factorii noştri de decizie au aşteptat ca şomajul, sărăcia, recesiunea, menţinerea 
economiilor naţionale la cheremul atacurilor speculanţilor, negarea solidarităţii, pierderea 
încrederii în Uniunea Europeană şi riscul acaparării alegătorilor de către populişti să ia o asemenea 
amploare pentru a începe să se îndepărteze, fie şi numai la nivelul discursului, de ideologia 
austerităţii brute. Sindicatele europene au susţinut fără încetare că aceasta este în acelaşi timp 
contrară obiectului tratatului, nedreaptă, de o cruzime revoltătoare şi nefastă din punct de vedere 
economic; 

 

- este preocupat de termenele lungi de punere în aplicare a celor mai bune măsuri evocate şi 
reaminteşte faptul că guvernele noastre au fost capabile să angajeze în câteva ore sume colosale 
din fondurile publice pentru a salva instituţii bancare vinovate cel puţin de o inconştienţă 
înspăimântătoare. Ele nu ar trebui să aibă nevoie de luni sau chiar ani pentru a lua deciziile 
necesare pentru salvarea economiilor noastre naţionale, pentru asigurarea unei dimensiuni sociale 
veritabile a Uniunii şi pentru a nu lăsa milioane de tineri pradă şomajului, şi mai ales pentru a pune 
în aplicare aceste decizii; 

 
- aşteaptă din partea şefilor de stat şi de guvern ca aceştia să pună în practică la nivel local ideile 

asupra cărora pretind că ajung la un acord atunci când se strâng la Bruxelles: dialogul social, 
acordurile între partenerii sociali şi respectarea acestora la toate nivelurile reprezintă una dintre 
cheile ieşirii din criza economică, socială şi politică. Or nu trece o zi, nici măcar cea de astăzi, fără 
ca organizaţiile noastre să se plângă – pe drept cuvânt – că, în loc să consolideze o tradiţie a 
concertării care a reprezentat forţa Europei şi în loc să se sprijine pe ceea ce pot aduce lucrătorii 
europeni, autorităţile îi tratează cu un dispreţ arogant; 

 

- invit ă Preşedinţia lituaniană să amintească cu orice ocazie faptul că Uniunea Europeană are ca 
obiectiv bunăstarea popoarelor din cadrul ei, să vegheze ca orice decizie a Consiliului să susţină 
efectiv acest obiectiv şi să folosească mijloacele de comunicare pe care le cred de cuviinţă pentru a 
transmite acest mesaj cetăţenilor. 

_____________ 


