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Miniszterelnök/ Államfő 

 
Letter sent by e-mail:  

 
 
Tisztelt Elnökök, Tisztelt Miniszterelnökök, Tisztelt Államfő! 

 

A recessziót és a munkanélküliséget illető előrejelzések egyre rosszabbak. Az Európai Bizottság nyári 

gazdasági előrejelzése 2020-ra a tavaszi előrejelzésénél súlyosabb recessziót, 2021-re pedig 

alacsonyabb fellendülést jelez előre. "Sürgős fellépésre van szükség ahhoz, hogy a foglalkoztatási 

válság ne váljon szociális válsággá" ez a 2020-as OECD Gazdasági Kitekintés fő címe.   

 

A Covid-19-es korlátozások első három hónapjában a munkanélküliség 900 000 fővel, megdöbbentően 

14,3 milliósra nőtt az EU-ban. Az ESZSZ becslése szerint jelenleg további 45 millió munkavállaló van 

rövid távú munkaprogramokban, komoly munkanélküliségi kockázatnak kitéve, valamint a 2,5 millió, 

nagyon rövid távú szerződéssel rendelkező munkavállalóról tudunk. Ezek együttesen több mint 60 millió 

okot jelentenek az EU gazdaságélénkítési tervének elindítására.   

 

Ezek a riasztó gazdasági adatok súlyos társadalmi és politikai következményekkel járnak majd, ami egy 

már amúgy is elfogadhatatlan helyzettel adódik: az egyenlőtlenség túlságosan magas; a munkavállalók 

átlagfizetése az uniós országok egyharmadában alacsonyabb, vagy közel azonos a tíz évvel ezelőtti 

átlagbérhez; és a Covid-19 feltárta az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatásokba történő 

csökkentések és beruházások hatásait. A több mint egy évtizeddel ezelőtti válságból való lassú és 

nagyon "egyenetlen" fellendülés most azzal fenyeget, hogy a világjárvány által okozott recesszió 

cunamija elárasztja.    

 

Ezért a szakszervezeti mozgalom Európa-szerte arra szólítja fel az Európai Unió minden egyes 

kormány-, vagy államfőjét, hogy az Európai Tanács július 17–18-i ülésén vállaljon közös felelősséget a 

javasolt 750 milliárd eurós uniós gazdaságélénkítési terv támogatása mellett.  

 

Arra kérjük továbbá Önöket, hogy NE növeljék a csomagban a hitelek arányát annak érdekében, hogy 

ne tegyék fenntarthatatlanná számos tagállam adósságterhét; NE csökkentsék az Európai Bizottság 

által javasolt többéves pénzügyi keret (MFF) összegét annak érdekében, hogy elkerüljék a kohéziós 

politika, különösen az ESZA+ csökkentésének komoly kockázatát; NE vezessenek be vétójogokat és 

költségvetési feltételeket a nemzeti gazdaságélénkítési tervekre vonatkozóan, ami akadályozná a 

javasolt gazdaságélénkítési stratégiában rejlő lehetőségeket az EU-beli súlyos gazdasági és 

foglalkoztatási válságmegakadályozására. Arra kérjük Önöket, hogy fogadják el, hogy a zöld 

megállapodásnak, a digitális menetrendnek, a szociális jogok európai pillérének és az ENSZ fejlesztési 

céljainak kell vezérelniük a fellendülést. 

 

A gazdaságélénkítési terv valószínűleg a legfontosabb döntés, amelyet az Európai Uniónak az elmúlt 

évtizedeben meg kell hoznia, és nem halasztható el újra. A döntés késleltetése azzal a kockázattal jár, 

hogy milliókat kényszerítünk munkanélküliségbe, ami a kormányoknak sokkal magasabb pénzügyi 

költséggel jár, mint a fellendülés finanszírozása.   

 

Ne felejtsük el, kik dolgoztak, és tették kockára az életüket a Covid-19 válság során, hogy biztosítsák 

az alapvető szolgáltatásokat - kiket függesztettek fel munkájukból, vagy kerültek munkanélküliségbe. A 

dolgozó emberek, gyakran a legkevésbé megfizetett munkavállalók, családjaik és közösségeik fognak 

a legtöbbet szenvedni, ha nem sikerül megállapodásra jutniuk egy nagy és ambiciózus uniós 

gazdaságélénkítési tervről.         

  

Az ezzel kapcsolatos megállapodásnak kell a legmagasabb társadalmi, gazdasági és politikai 

prioritásnak lennie az európai unió és annak vezetői számára. 

 

     

Luca Visentini, ETUC General Secretary  

Laurent Berger, ETUC President 

LV/eb 

Brussels, 14 July 2020 
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Dear Presidents, Dear Prime Ministers, Dear Head of State, 

 

Forecasts for recession, and for unemployment, keep getting worse. The European Commission’s 

summer economic forecast predicts a more severe recession in 2020 than its spring forecast and a 

lower level of recovery in 2021. ‘Urgent action needed to stop jobs crisis becoming a social crisis’ is the 

OECD’s headline for their Employment Outlook of July 2020.   

 

In the first three months of the Covid-19 restrictions unemployment increased by 900,000 across the EU 

to a shocking total of 14.3 million. The ETUC estimates that a further 45 million workers are currently in 

short-term work schemes and at serious risk of unemployment, along with the 2.5 million workers on 

very short-term contracts. Together these are over 60 million reasons to launch an EU Recovery Plan 

NOW.   

 

These alarming economic figures will bring severe social and political consequences, which will come 

on top of an already unacceptable situation: inequality is far too high; the average pay of workers in a 

third of EU countries is lower than, or nearly the same as, ten years ago; and Covid-19 has exposed the 

effects of cuts and under investment in health,  social care and other services. Slow and very ‘uneven’ 

recovery from the crisis of more than a decade ago now threatens to be overwhelmed by a tsunami of 

recession caused by the pandemic.    

 

That is why the trade union movement across Europe calls on each and every Head of Government or 

State in the European Union – to take collective responsibility to support the proposed €750 billion EU 

Recovery Plan at the European Council meeting on July 17-18.  

 

Additionally, we ask you NOT to increase the share of loans in the package, in order not to make the 

debt burden of many member states unsustainable; NOT to reduce the amount of the MFF proposed by 

the EU Commission, in order to avoid a serious risk of cuts to cohesion policy, particularly the ESF+; 

NOT to introduce veto rights and budgetary conditionalities on National Recovery Plans, which would 

harm the potential of the proposed recovery strategy to prevent a massive economic and employment 

crisis in the EU. We ask you to agree that the Green Deal, the Digital Agenda, the European Pillar of 

Social Rights and the UN SDGs should guide the recovery. 

 

The Recovery Plan is probably the most important decision to be taken by the European Union for more 

than a decade and cannot be postponed again. Delaying it risks pushing millions into unemployment at 

a financial cost to governments far higher than funding the recovery.   

 

Do not forget who worked, and put their lives at risk, through the Covid-19 crisis to provide essential 

services – who were suspended from work or pushed into unemployment. It will be working people, 

often the lowest paid workers, their families and communities that will suffer the most if you fail to achieve 

agreement on a large and ambitious EU Recovery Plan.         

  
Agreeing on this must be the highest social, economic and political priority of the European Union and 
its leaders. 
 
 

Luca Visentini, ETUC General Secretary  

Laurent Berger, ETUC President 


