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… e aquilo por que lutamos!



Quem somos...
O Grupo dos Trabalhadores do CESE (Grupo II) é composto por 
membros das organizações sindicais nacionais de trabalhadores, tanto 
con-federações como federações setoriais. Os seus membros representam 
mais de 80 organizações sindicais, das quais a grande maioria se encontra 
filiada na Confederação Europeia dos Sindica-tos (CES) ou nas suas 
federações setoriais.

Embora as estruturas sociais europeias consti-tuam um modelo para 
grande parte do mundo, muitas pessoas vivem ainda em dificuldades ou 
são excluídas da sociedade por várias razões (pobreza, discriminação, falta 
de qualificações, ou outras situações de desigualdade).

As principais prioridades do Grupo II sempre foram o pleno emprego, 
a melhoria das con-dições de vida e de trabalho dos trabalhadores na 
Europa, assim como o bem-estar de todos os cidadãos europeus e dos 
trabalhadores e das suas famílias noutros continentes.

Está firmemente empenhado no alargamento e no reforço da União 
Europeia, como espaço de prosperidade, liberdade e democracia, apoio 
mútuo, solidariedade e coesão social, esforçan-do-se por assegurar a real 
participação dos cidadãos no processo de decisão europeu.
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