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SL 

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Skupina delojemalcev 
 

Izjava v zvezi s sklepi z zasedanja Evropskega sveta 
27. in 28. junija 2013 

 
Skupina delojemalcev, ki se je sestala 1. julija 2013 v Vilni, 

 
- ugotavlja, da je videti, da se je Evropski svet odločil z državljani začeti razpravo, v kateri bo 

upoštevana resnost stanja in so poudarjena socialna vprašanja, usmerjena pa je v rast in 
zaposlovanje, vključuje pozitivne ukrepe in jasno priznava, da bi morala ekonomska in monetarna 
unija imeti resnično socialno razsežnost, hkrati pa je v njej upoštevan tudi pomen socialnega 
dialoga; 

 

- izraža obžalovanje, ker so se brezposelnost, revščina, recesija, nenehna izpostavljenost 
nacionalnih gospodarstev napadom špekulantov, odklanjanje solidarnosti, izguba zaupanja v 
Evropsko unijo in tveganje, da bi volivce potisnili v roke populistov, tako razmahnili, preden so se 
naši nosilci odločanja sklenili distancirati od ideologije brezobzirnih varčevalnih ukrepov, pa 
čeprav zgolj z besedami. Evropski sindikati so ves čas ponavljali, da ta ni zgolj v nasprotju z 
namenom Pogodbe, temveč je tudi nepravična, šokantno brezsrčna in usodna za gospodarstvo; 

 

- je zaskrbljena zaradi zamud pri izvajanju napovedanih izboljšanih ukrepov ter ponovno opozarja, 
da so bile naše vlade sposobne v nekaj urah zbrati orjaške vsote denarja iz javnih sredstev, da so 
rešile bančne institucije, ki so graje vredne že zato, ker so ravnale neverjetno brezvestno. Zato ne 
bi smelo trajati mesece ali leta, da se sprejmejo, predvsem pa izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi 
bi ohranili naša nacionalna gospodarstva, Evropski uniji pa dali resnično socialno razsežnost in se 
zavzeli za milijone mladih brez zaposlitve; 

 
- od voditeljev držav in vlad pri čakuje, da bodo na lokalni ravni v praksi izvajali tisto, o čemer se 

domnevno dogovorijo na srečanjih v Bruslju: socialni dialog, dogovori med socialnimi partnerji in 
spoštovanje teh dogovorov na vseh ravneh so nekatere izmed bistvenih rešitev za izhod iz 
gospodarske, socialne in politične krize. Vendar pa ne mine dan, vključno z današnjim, da ne bi 
imele naše organizacije utemeljenih razlogov za pritoževanje, saj se oblasti do njih obnašajo 
prezirljivo in arogantno, namesto da bi okrepile tradicijo posvetovanja, ki je ena izmed prednosti 
Evrope, in se oprle na tisto, kar lahko ponudijo evropski delavci; 

 

- poziva litovsko predsedstvo, naj ob vsaki priložnosti opozarja, da je namen Evropske unije 
zagotoviti blaginjo za svoje prebivalce, poskrbi, da bo to tudi resnično upoštevano v vsakem 
sklepu, ki ga sprejme Svet, in si z vsemi močmi prizadeva, da bodo s tem seznanjeni tudi evropski 
državljani. 

____________ 


