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Kas mēs esam ...
Darba ņēmēju grupu (II grupu) veido valstu arodbiedrību organizāciju, 
konfederāciju un nozaru federāciju pārstāvji. Grupas locekļi pārstāv 
vairāk nekā 80 arodbiedrību organizāciju, no kurām vairums ir Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas (EAK) vai tās nozaru federāciju biedri.
 
Lai gan Eiropas sociālās struktūras ir paraugs lielai daļai pasaules 
iedzīvotāju, joprojām ir pārāk daudz cilvēku, kas cieš grūtības vai ir 
atstumti no sabiedrības nabadzības, diskriminācijas, izglītības trūkuma 
vai citu nelabvēlīgu apstākļu dēļ.
 
II grupas prioritāte vienmēr ir bijusi pilnīga nodarbinātība, darba ņēmēju 
dzīves un darba apstākļu uzlabošana Eiropā, visu Eiropas Savienības 
iedzīvotāju, kā arī citos kontinentos strādājošo un viņu ģimeņu labklājības 
veicināšana.
 
Darba ņēmēju grupa stingri atbalsta Eiropas Savienības kā labklājības, 
brīvības un demokrātijas, savstarpēja atbalsta, solidaritātes un sociālās 
kohēzijas telpas paplašināšanu un nostiprināšanu, un tās mērķis ir 
nodrošināt, ka darba ņēmēji var piedalīties Eiropas politikas veidošanā. 
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