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SK 

 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 

skupina „Pracovníci“ 

 

Vyhlásenie k záverom stretnutia Európskej rady, 

ktoré sa uskutočnilo 27. a 28. júna 2013 

Skupina „Pracovníci“, ktorá sa zišla 1. júla 2013 vo Vilniuse, 

- konštatuje, že sa javí, že Európska rada uvedomujúc si vážnosť situácie sa rozhodla, adresovať 

občanom slová, predchnuté sociálnymi obavami, v ktorých sa zameriava na rast a zamestnanosť, 

plánuje pozitívne opatrenia, pripúšťa, že hospodárska a menová únia musí mať skutočný sociálny 

rozmer a uznáva význam sociálneho dialógu, 

- vyjadruje poľutovanie, že naši prijímatelia rozhodnutí čakali, kým nezamestnanosť, chudoba, 

hospodársky úpadok, vystavovanie národných ekonomík útokom špekulantov, popieranie 

solidarity, strata dôvery v Európsku úniu a riziko odovzdať voličov do rúk populistov naberú také 

veľké rozmery, že sa konečne začnú vzďaľovať, hoci len slovne, od ideológie tvrdých úsporných 

opatrení. Európske odborové zväzy vždy tvrdili, že táto ideológia je v protiklade s podstatou 

zmluvy, že je nespravodlivá, mimoriadne krutá a škodlivá pre ekonomiku, 

- vyjadruje znepokojenie nad lehotami vykonávania osvedčených opatrení a pripomína, že naše 

vlády boli schopné v priebehu niekoľkých hodín vyčleniť vysoké sumy z verejných prostriedkov na 

záchranu bankových inštitúcií, ktoré sa previnili prinajmenšom zarážajúcou nevedomosťou. 

Nemalo by trvať mesiace alebo roky, aby sa prijali a predovšetkým vykonávali rozhodnutia 

potrebné na udržanie našich národných ekonomík, aby EÚ získala skutočný sociálny rozmer a aby 

milióny mladých neboli nezamestnaní, 

- očakáva od šéfov štátov a vlád, že zavedú lokálne do praxe to, na čom sa dohodli v Bruseli: 

sociálny dialóg, dohody medzi sociálnymi partnermi a dodržiavanie týchto dohôd na všetkých 

úrovniach sú jedným z kľúčov na riešenie hospodárskej, sociálnej a politickej krízy. Avšak až 

dodnes neprejde jediný deň, aby sa naše organizácie nemohli oprávnene sťažovať, že orgány 

namiesto toho, aby posilňovali tradíciu dialógu, ktorá bola silnou stránkou Európy, a opierali sa 

o prínos európskych pracujúcich, s nimi naopak zaobchádzajú arogantne a pohŕdavo, 

- vyzýva litovské predsedníctvo, aby pri každej príležitosti pripomínalo, že cieľom Európskej únie je 

blaho jej občanov, bdelo, aby všetky rozhodnutia Rady smerovali k tomuto cieľu a aby sa využívali 

potrebné komunikačné prostriedky na oboznamovanie občanov s týmito krokmi. 
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