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LT 

 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas  

Darbuotojų grupė 
 

 

Pareiškimas dėl 2013 m. birželio 27 ir 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų 

2013 m. liepos 1 d. posėdyje Vilniuje Darbuotojų grupė : 

− pri ėjo prie išvados, kad Europos Vadovų Taryba, regis, nusprendė nuo šiol į savo piliečius 
kreiptis aiškia kalba: pripažinti padėties sudėtingumą ir socialines problemas, skirti dėmesį 
augimui ir užimtumui, numatyti teigiamas priemones, taip pat tvirtai pabrėžti, kad ekonominė ir 
pinigų sąjunga privalo turėti aiškų socialinį matmenį, ir pripažinti socialinio dialogo svarbą; 

− išreiškė apgailestavimą, kad Europos politikai delsė atsisakyti − tikimės ne vien tik žodžiais − 
negailestingos taupymo politikos ir leido nedarbui, skurdui, nuosmukiui, spekuliaciniams 
išpuoliams prieš valstybių ekonomiką išaugti iki dabartinio masto, taigi paskatino piliečius 
atsisakyti solidarumo idėjos, prarasti pasitikėjimą Europos Sąjunga ir patikėti populistų 
pažadais. Europos profesinės sąjungos visada tvirtino, kad griežtas taupymas prieštarauja 
Sutarties tikslams, yra neteisingas, nepriimtinai nuožmus ir žalingas ekonomikai; 

− išreiškė nerimą dėl nurodytų tinkamiausių priemonių įgyvendinimo terminų ir norėtų priminti, 
kad šalių vyriausybės sugebėjo per keletą valandų rasti būdų skirti milžiniškas viešųjų lėšų 
sumas gelbėti bankams, kuriuos mažiausia kuo galima apkaltinti – tai stulbinančiu atsainumu. 
Neturėtų būti ištisus mėnesius ar net metus priiminėjami ir ypač įgyvendinami sprendimai, 
būtini siekiant apsaugoti valstybių ekonomiką, stiprinti socialinius Sąjungos aspektus ir padėti 
milijonams jaunų bedarbių; 

− išreiškė vilt į, kad valstybių ir vyriausybių vadovai praktiškai įgyvendins savo šalyse tai, dėl ko, 
kaip jie teigė, pavyko susitarti Briuselyje: socialinis dialogas, socialinių partnerių susitarimai ir 
jų laikymasis visais lygmenimis – svarbiausi ekonomikos, socialinės ir politinės krizės 
sprendimo veiksniai. Deja, nėra buvę dienos, įskaitant ir mūsų posėdžio dieną, kad darbuotojų 
organizacijos neturėtų pagrįstos priežasties priekaištauti valdžios atstovams, kad užuot stiprinę 
konsultavimosi tradiciją, kurioje glūdi Europos stiprybė, ir rėmęsi Europos darbuotojų 
potencialu, ir toliau laikosi arogantiškos ir nepagarbios pozicijos darbuotojų atžvilgiu; 

− nusprendė paprašyti ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos esant galimybei priminti, kad 
Europos Sąjungos tikslas – jos žmonių gerovė, taip pat užtikrinti, kad visuose Tarybos 
sprendimuose į tai bus tinkamai atsižvelgta ir panaudotos būtinos komunikacijos priemonės  
apie šiuos sprendimus informuoti piliečius. 
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