Ziua de actiune si solidaritate a CES pentru un contract social pentru Europa
Declaratia adoptata de Comitetul Executiv al CES cu ocazia intalnirii din data de
17 octombrie 2012

Comitetul Executiv al CES , reunit pe data de 17 octombrie 2012, cheama la o zi
de actiune si solidaritate pe data de 14 noiembrie, in vederea mobilizarii sindicale
europene ca sustinator al politicilor CES asa cum sunt descrise in contractul social
pentru Europa. Aceasta zi va imbraca diferite forme : greve, manifestatii, adunari
si alte actiuni.
Se exprima ferma opozitie fata de masurile de austeritate care au adus Europa
intr-o stagnare economica, vezi recesiune, precum si la demolarea continua a
modelului social european. Aceste masuri, departe de a restabili increderea, nu
fac altceva decat sa agraveze dezechilibrele si sa creeze nedereptati.
Sustinand obiectivul stabilizarii bugetelor, Comitetul executiv considera ca nu se
va putea pune sfarsit recesiunii decat printr-o slabire a constrangerilor bugetare
si prin eliminarea dezechilibrelor. Toate acestea vor determina o crestere
economica durabila, coeziune sociala si respect al valorilor garantate de Carta
drepturilor fundamentale.
Consolidarea bugetara a avut un impact mai nefast decat s-a prevazut initial de
catre institutii, inclusiv Comisia Europeana si Fondul Monetar International. In
fapt, FMI recunoaste , astazi, ca a facut grave erori in calculele sale cu privire la
consecintele masurilor de austeritate asupra cresterii .
Aceste erori au un impact incalculabil asupra vietii cotidiene a salaritailor si
asupra cetatenilor reprezentati de CES, si repun in discutie fundamentarea
masurilor de austeritate avansate prin pactul bugetar si impuse de Troika.
Comitetul executiv ia act de opozitia care devine din ce in ce mai pregnanta
printre cetatenii si lucratorii tarilor vizate si reafirma sustinerea sindicatelor
afiliate care lupta pentru conditii de viata si de lucru decente.

Aceasta situatie rezulta din lipsa de coordonare a politicilor economice si de
absenta standardelor sociale minime in Europa. In contextul libertatii circulatiei
capitalurilor, s-a lasat drum liber concurentei intre State, in mod deosebit in
domeniile fiscalitatii, costului muncii si conditiilor sociale.
Reitereaza ca dialogul social si negocierea colectiva sunt elemente centrale ale
modelului social european. Se opune cu fermitate atacurilor frontale impotriva
acestor drepturi, atacuri desfasurate la nivel national si european. Comitetul
executiv al CES face appel de urgenta la adoptarea imediata si la transpunerea
acordurilor partenerilor sociali europeni pe masa Consliului.
Reaminteste ca Uniunea este mentinuta prin tratatul care pevede « a lucra
pentru dezvoltarea durabila a Europei bazata pe crestere economica echilibrata si
pe stabilitatea preturilor, o economie sociala a pietii competitiva la nivel inalt,
care presupune locuri de munca si progres social, si un nivel ridicat de protectie si
ameliorare a calitatii mediului inconjurator ». Reaminteste de asemenea,
sustinerea CES a Tratatului de la Lisabona era bazata pe deplina aplicare a acestor
principii.

Noteaza ca sunt in derulare discutii intre institutii si guverne cu privire la
oportunitatea de noi modificari ale tratatelor. Este necesara o schimbare a
directiei si prioritatea trebuie sa fie data de rezolutia crizei, urmand trei piloni
propusi de CES in contractul social, contract care primeste o sustinere din ce in ce
mai mare. Acesti piloni se articuleaza in jurul dialogului social si al negocierilor
colective, al guvernarii economice pentru o crestere economica si locuri de munca
durabile precum si justitie economica, fiscala si sociala.
Insista asupra faptului ca solidaritatea activa, progresul social si responsabilitatea
democratica trebuie sa faca parte dintr-un proiect european. Considera ca este
esential ca un protocol de progres social sa fie parte integranta si operationala al
noului tratat. CES va evalua, pe aceasta baza, orice nou progres al integrarii
europene.

