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SV 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  

Arbetstagargruppen 
 

Förklaring om slutsatserna från Europeiska rådets möte  
den 27–28 juni 2013 

Arbetstagargruppen antog i Vilnius den 1 juli 2013 följande förklaring: 

- Europeiska rådet verkar ha bestämt sig för att från och med nu inför medborgarna framhålla att 
man är medveten om situationens allvar, att man är bekymrad över det sociala läget, att man 
strävar efter tillväxt och sysselsättning och planerar positiva åtgärder, att man tydligare medger att 
Ekonomiska och monetära unionen måste få en verklig social dimension och att man erkänner den 
sociala dialogens betydelse. 

- Vi beklagar att våra beslutsfattare väntat med att börja ta avstånd – om ännu bara i ord – från 
ideologin om en renodlad åtstramningspolitik tills arbetslösheten, fattigdomen, recessionen, de 
nationella ekonomiernas utsatthet för spekulanternas attacker, vägran att visa solidaritet, det allt 
svagare förtroendet för Europeiska unionen och risken för att väljarna ska kastas i populisternas 
armar antagit sådana proportioner som i dag. De europeiska fackföreningarna har alltid sagt att 
denna ideologi står i strid med fördragets mål, att den är orättvis, avskyvärt grym och ekonomiskt 
skadlig. 

- Vi oroar oss för tidsplanen för genomförandet av de åtgärder som nämns – glöm inte bort att våra 
regeringar på ett fåtal timmar lyckades mobilisera kolossala belopp i form av offentliga medel för 
att rädda banker som i bästa fall bara gjort sig skyldiga till en skrämmande brist på medvetenhet. 
Det borde inte ta flera månader eller år för regeringarna att fatta och framför allt genomföra de 
beslut som krävs för att skydda våra länders ekonomier, för att ge EU en verklig social dimension 
och för att miljontals ungdomar inte ska kastas ut i arbetslöshet. 

- Vi förväntar oss att stats- och regeringscheferna även lokalt tillämpar det som de påstår sig komma 
överens om när de är samlade i Bryssel: Den sociala dialogen, överenskommelserna mellan 
arbetsmarknadsparterna och respekten för dessa överenskommelser, på alla nivåer, är några av de 
viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss ut ur den ekonomiska, sociala och politiska 
krisen. Inte ens nu går det dock en dag utan att våra organisationer med rätta beklagar sig över att 
de styrande behandlar dem med arrogans och förakt, i stället för att stärka den tradition av samråd 
som har varit Europas starka sida och ta vara på det som de europeiska arbetstagarna själva kan 
bidra med. 

- Vi uppmanar det litauiska ordförandeskapet att ta varje tillfälle i akt att påminna om att EU finns 
till för medborgarnas välbefinnande, att se till att varje rådsbeslut verkligen präglas av denna 
målsättning och att använda de kommunikationsresurser som är lämpliga för att förmedla detta till 
medborgarna. 
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