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Az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) szerint az EMU (Európai Monetáris Unió) 
szociális dimenziójának megvitatására irányuló javaslat túl korlátozott. Az európai 
integrációval kapcsolatos elköteleződésünk azon a tényen alapul, hogy Európa nem 
szabadkereskedelmi zóna, hanem egy olyan terület, melynek céljai a gazdasági és társadalmi 
növekedés. Ezért az EMU szociális dimenziójáról folytatott vita csakis akkor elfogadható, ha 
az az egész uniós térségre vonatkozóan a szociális fejlődést biztosítja. 
 
Az ETUC nem ért egyet a jelenlegi megszorító intézkedésekkel, melyek a munkavállalók és 
polgárok terhére vetnek ki, akik már számos alkalommal alkalmazkodásra kényszerültek. Ez 
elfogadhatatlan! Ezek az intézkedések kontraproduktívak és az európai gazdaságra is negatív 
hatással vannak. A pénzügyi szektort nem fenntartható módon segítették ki ezzel. A politikák 
irányának megváltoztatása nélkül nem fog érvényesülni a szociális dimenzió sem az EU-ban, 
sem pedig az EMU-ban. Az ETUC folytatja a mozgósítást célja megvalósulása felé! 
 
Az ETUC úgy véli, hogy a fokozott szakpolitikai koordináció keretein belül, az EMU 
ütemterve a szociális dimenzió kapcsán javuló konvergenciára kell, hogy törekedjen az 
egyenlőtlenség, szegénység, a munkanélküliség és a bizonytalan foglalkoztatási formák 
problémáinak kezelésére, melyek etikailag elfogadhatatlanok és társadalmi vészhelyzetet 
teremtenek. Nem valósítható meg fenntartható gazdasági kormányzás ezen igazságtalanságok 
kezelése nélkül. 
 
Az ETUC nagyszabású beruházásokat sürget, melyek az EU GDP-jének minimum 1%-át 
teszik ki évente, a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés érdekében. A jelenlegi MFF 
(Az Európai Unió új, hét évre szóló keretköltségvetésére irányuló) javaslatok visszafelé 
mutatóak és ellentmondanak a célkitűzéseinknek. 
 
Az ETUC határozottan kiemeli, hogy a szociális partnereket teljes mértékben és egyenlő 
alapon be kell vonni az új koordinációs eszközök kidolgozásába. Hatékony garanciákat kell 
kidolgozni minden szinten a szakszervezeti és alapvető jogok tiszteletben tartására, 
támogatására, különösen a kollektív tárgyalások autonómiája kérdésében. 
 
Nem demokratikus módon, memorandum formájában léptettek életbe szerződéses 
megállapodásokat és egy rossz eljárási metódust segítettek elő. Ezek megsértik a kollektív 
szerződéseket, az ipari kapcsolatrendszereket és a szociális dialógust. Ezeknek egyik 
szerződéses megállapodásra sem szabadna vonatkozniuk. Az anyagi támogatást ilyen 
szerződéses megállapodásoknak tették függővé. Az ETUC nem ért egyet ezzel az igazságtalan 
és antidemokratikus megközelítéssel. 
 
Ahogyan a Szociális Szerződésben (Social Compact) már jeleztük, az ETUC továbbra is 
fejleszti álláspontját, valamint erősíteni kívánja vitapozícióját az EU és az EMU szociális 
dimenziójának terén. 
 


