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1. Komitet Wykonawczy EKZZ na swoim posiedzeniu 17 października 2012 roku
wezwał do zorganizowania 14 listopada 2012 roku dnia akcji i solidarności
w postaci strajków, demonstracji, wieców i innych akcji mobilizujących
europejski ruch związkowy na rzecz wsparcia polityki EKZZ tak, jak zostało to
określone w Kontrakcie Socjalnym dla Europy.
2. Członkowie EKZZ wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec środków
oszczędnościowych, które ciągną Europę w stronę stagnacji ekonomicznej, a nawet
recesji, jak również wobec trwającego demontażu europejskiego modelu
społecznego. Środki te nie tylko nie przywracają zaufania, lecz służą jedynie
pogłębianiu różnic i sprzyjają niesprawiedliwości.
3. Choć Komitet Wykonawczy EKZZ popiera cel, jakim jest uzdrowienie gospodarki
finansowej to jednocześnie uważa, że recesja może zostać powstrzymana tylko, jeśli
ograniczenia budżetowe zostaną poluzowane a nierówności wyeliminowane mając
na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, spójność społeczną
oraz respektowanie wartości zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
4. Konsolidacja budżetowa miała bardziej negatywny wpływ niż pierwotnie szacowały to
instytucje międzynarodowe, włączając Komisję Europejską oraz Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW). Faktycznie MFW przyznaje teraz, że rażąco przeliczył się
jeśli chodzi o konsekwencje cięć budżetowych dla wzrostu. Ten błąd
w przewidywaniach ma trudny do oszacowania wpływ na codzienne życie
pracowników i obywateli, których EKZZ reprezentuje i podważa założenia polityki
oszczędności Paktu Fiskalnego narzucanego przez Trojkę (Komisję Europejską,
Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).
5. Komitet Wykonawczy zauważa narastający sprzeciw wśród obywateli i pracowników
w poszczególnych krajach i potwierdza swoje poparcie dla organizacji członkowskich
EKZZ walczących o godne warunki życia i pracy. Sytuacja ta wynika z braku
koordynacji polityk gospodarczych i minimalnych standardów socjalnych w całej
Europie. W kontekście swobodnego przepływu kapitału umożliwiło to budowanie
konkurencji pomiędzy krajami, szczególnie w zakresie opodatkowania, kosztów pracy
i warunków socjalnych.

6. Komitet Wykonawczy EKZZ powtarza po raz kolejny, że dialog społeczny i negocjacje
zbiorowe mają kluczowe znaczenie dla europejskiego modelu społecznego.
Jednocześnie ostro sprzeciwia się frontalnym atakom przypuszczanym na te prawa,
zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Komitet Wykonawczy EKZZ pilnie
wzywa do natychmiastowego przyjęcia i transpozycji porozumień europejskich
partnerów społecznych przedłożonych Radzie Europejskiej.
7. Komitet Wykonawczy EKZZ przypomina, że Unia Europejska jest zobowiązana
traktatowo do „działania na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka
rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu
społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.”
Komitet przypomina również, że podstawą wsparcia EKZZ dla Traktatu Lizbońskiego
było założenie pełnego stosowaniu tych zasad.
8. Komitet Wykonawczy EKZZ dostrzega toczące się obecnie dyskusje pomiędzy
instytucjami i rządami na temat tego, czy konieczne są dalsze zmiany traktatów.
Niezbędna jest zmiana kierunku, a priorytet należy przyznać rozwiązaniu kryzysu
zgodnie z trzema filarami proponowanego przez EKZZ Kontraktu Socjalnego dla
Europy, który otrzymuje rosnące poparcie. Odnosi się on do dialogu społecznego
i negocjacji zbiorowych, zarządzania gospodarczego na rzecz zrównoważonego
wzrostu i zatrudnienia oraz sprawiedliwości gospodarczej, podatkowej i społecznej.
9. Komitet Wykonawczy EKZZ podkreśla, że aktywna solidarność, postęp społeczny
i odpowiedzialność demokratyczna muszą być integralną częścią projektu
europejskiego. Komitet uważa za niezbędne, aby protokół postępu społecznego
został uwzględniony jako integralna i obowiązująca część nowego traktatu. Na tej
podstawie EKZZ będzie oceniać każdy nowy krok w kierunku integracji europejskiej.

