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Padėkime galutinį tašką „Europos nebuvimui“

2008 m. finansų krizė atskleidė Europos integracijos ir nebaigtos kurti 

ekonominės ir pinigų sąjungos, kuri išliko tik dėl krizių ir pokyčių, pada-

riusių žalą Europos patikimumui tiek viso pasaulio, tiek pačios Europos 

piliečių akyse, trūkumus. Sąjungos nepopuliarumas auga visose vals-

tybėse narėse be išimties, ir tai šiuo metu tapo didžiausia problema.

Rinkimų agitacijos kampanijose pateikti pasiūlymų „manifestai“ ir „są-

rašai“ vertė manyti, kad Europa iš tiesų turėjo rinktis vieną iš trijų kelių, 

nors jie visi trys vedė į aklavietę. ES išardymas ir grįžimas prie tarpvy-

riausybinės sistemos, kitaip tariant, Europos svajonės apie tautų Euro-

pą žlugimas keltų pavojų taikai ir ateities kartoms. Pastangos išsaugoti 

status quo reikštų, kad „nebaigta kurti Europa“ nepajėgia apsaugoti 

savo piliečių, užuot vienijusi – juos skaldo. Perėjimą prie federalinio 

modelio, nors jis yra gana patrauklus, skeptiškai vertina dauguma Eu-

ropos piliečių: kaip galima suteikti daugiau galių institucijoms, kurios 

pasirodė nepajėgios išklausyti europiečių lūkesčių ir į juos atsižvelgti?

Vis dėlto yra dar vienas kelias: remiantis ekonominėmis ir socialinėmis 

jėgomis nustatyti ir sutvirtinti mūsų bendrus interesus ir jų pagrindu 

kurti politiką ir bendrą solidarumą. Tai būtų grįžimas prie jau išbandyto 

ir pasiteisinusio Bendrijos metodo, kurį įgyvendino Jean Monnet. Jo 

principas – tikslo siekti etapais, o ne vadovaujantis ideologija.

Šis tikslas būtų tvirta ir solidari Europa 

Europos Sąjunga turi būti žymiai stipresnė, kad pajėgtų atlaikyti atei-

ties išbandymus. Tam reikia didesnio ne tik valstybių narių, bet ir pilie-

čių solidarumo. Piliečiams reikia pasiūlyti tikrą ekonominę integraciją, 

bet kuriuo atveju būtiną bendros valiutos įvedimo reikalavimus atitin-

kančioms šalims, užsibrėžiant 10 ar 15 metų terminą. Tai reiškia, kad 

pamažu bus sutelktos tam tikros kompetencijos biudžeto, mokesčių 

ir socialiniais klausimais. Tik sukūrusi tvirtą ir solidarią ekonominę są-

jungą Europa vėl galės siekti pažangaus politinės sąjungos modelio, 

bet tik tokio, kokio norės jos piliečiai. Nebereikėtų kartoti Sutartimi dėl 

Konstitucijos Europai padarytos klaidos: tik tada, kai piliečiai konkre-

čiai pamatys, kad Europa jiems suteikia papildomą identitetą, jie bus 

pasirengę pritarti galimiems politinio suvereniteto perkėlimams. Todėl 

būtina, kad tai suprastų politinės jėgos, socialiniai partneriai ir pilietinė 

visuomenė. 

Šiuo požiūriu lemiamas yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto vaidmuo. Komiteto nariai parodė, kad yra pasirengę prisiimti 

atsakomybę ir parengė „Europos veiksmų planą“. Šis konkretus ir su-

prantamas veiksmų planas yra tikras kelrodis ateities Europai, kuri tar-

nautų piliečiams.

Henri Malosse

EESRK pirmininkas

Įžanginis žodis
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Įžanga
Šiame dokumente pateikta deklaracija visų pirma skiriama Europos pi-

liečiams. Be jų dalyvavimo ir įsitraukimo Europos projektas žlugtų. Šiuo 

sunkiu metu jų vaidmuo – svarbiausias.

Antrojoje dokumento dalyje pagrindžiama, kodėl, siekiant iki galo iš-

naudoti Europos vieningos pilietinės visuomenės potencialą, reikia 

peržiūrėti Europos valdymo susitarimus, o tai darant remtis Bendrijos 

metodu.

Trečioji dalis – visų pirma naujai išrinktam Europos Parlamentui ir nau-

jos sudėties Europos Komisijai skirtas veiksmų planas, kuriame patei-

kiamos konkrečios EESRK veikla ir nuomonėmis pagrįstos priemonės.
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I.  
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto (EESRK) deklaracija
Jūsų balsas už konkurencingą, socialinę, teisingą ir demokratišką Europos Sąjungą. 
Penkeri metai Sąjungai išgelbėti!

Europa atsidūrė kryžkelėje. Turime penkerius metus Sąjungai 

išgelbėti ir atkurti – tam būtina prisiminti finansų krizę, lėmusią 

socialinę ir politinę krizę. 2014 m. naujojo Europos Parlamento 

rinkimai ir būsimas Europos Komisijos sudėties pasikeitimas – 

tai galimybė pakeisti politiką ir plačiai aptarti Europos ateitį. 

Kaip jungiamoji grandis su pilietine visuomene, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetas ragina visus politikos subjektus aktyviai 

siekti dalyvaujamosios, socialinės ir teisingos integracijos. Norėdami 

nugalėti įvairiose šalyse tvyrantį apmaudą ir didėjantį savanaudiš-

kumą, turime būti solidarūs. Dėl negebėjimo suvaldyti krizę išaugo 

populizmas ir vėl suaktyvėjo antieuropietiški judėjimai. Todėl turime 

duoti aiškų ir išsamų atsaką dėl ekonominės padėties ir nedarbo neri-

maujantiems Europos žmonėms. 

Tas atsakas – ne nacionalizmas ir populizmas, o Europos veiksmai. Būti-

na įgyvendinti investicijų programą, kuria būtų siekiama tausų išteklių 

naudojimą, tvarumą, inovatyvumą, įtrauktį ir senėjančios Europos vi-

suomenės poreikių tenkinimą užtikrinančios ekonomikos ir socialinės 

santvarkos. Tai padės Europai būti pažangiai ir konkuruoti pasaulinėje 

arenoje. Šis atsakas turėtų būti skirtas piliečiams.

Mes už konkurencingą, socialinę, teisingą ir demokratišką Sąjungą, ge-

bančią tinkamai pasinaudoti Europos potencialu, už Sąjungą, turinčią 

tvirtas vertybes, teises ir politiką, už dorą Sąjungą.
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Svarbu prisiminti, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl buvo įkurta 

Europos bendrija. Po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų – di-

džiausių kada nors žmonijos patirtų konfliktų – įkurti Bendriją 

buvo protinga mintis. Praėjus septyniasdešimčiai metų kai ku-

rios pasaulio šalys pamiršo, kad be šio laimėjimo visi kiti laimė-

jimai būtų buvę nepasiekiami. Didžiąją depresiją Europa patyrė 

būdama susiskaidžiusi, ir tai turėjo skausmingų padarinių: ma-

sinis nedarbas, alkis ir neviltis, ekonomikos krizė, pakursčiusi 

nacionalizmą, taip pat rasinę ir klasinę neapykantą. Šių įvykių ir 

susiskaidymo tiesioginė pasekmė – karas. Siekdami, kad tai nie-

kada nebepasikartotų, vieningos Europos sumanytojai pirmiau-

sia įkūrė Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), ir didžiausias 

jų laimėjimas įkūrus Europos Bendrijas buvo taika.

Istorija paprastai nesikartoja, bet šiandien, žinodami, kad kai kurie mo-

deliai gali kartotis ir kartojasi, turime tvirtai ir aiškiai sutarti dėl nedalo-

mų visuotinių vertybių – pagarbos žmogaus orumui, laisvei, lygybei, 

solidarumui ir įvairovei, – kuriomis pagrįsta Europa, ir pagrindinių prin-

cipų – demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių, – kurie padėjo 

tas vertybes įtvirtinti. Siekdama šių vertybių, Europa vykdo demokra-

tinius socialinės integracijos procesus ir taiko atitinkamas priemones. 

Diegti šias vertybes Europos piliečiams, kad jie jomis vadovautųsi ir 

jas puoselėtų, taip pat tampa prioritetu. Europai reikia šias vertybes 

atitinkančios politikos. Istoriškai Europos bendrija ir jos įpėdinė Euro-

pos Sąjunga yra absoliučiai unikalios. Svarbiausiais savo istorijos mo-

mentais Europa ryžosi drąsioms, toli siekiančioms demokratinėms ir 

institucinėms permainoms. Tad kodėl nesiėmus permainų šiandien, 

kai integracija tampa apatiška, kai valstybių solidarumas darosi trapus 

ir kai piliečiai, norėdami geresnių gyvenimo sąlygų ir siekdami iš tikrųjų 

dalyvauti demokratiniuose procesuose, eina į gatves?

EESRK tvirtai įsitikinęs, kad du ES ateities keliai yra nepriimtini. Pirmasis 

– išardyti ES ir grįžti prie tarpvyriausybinės struktūros, o tai reikštų, kad 

europietiškai svajonei sukurti tautų Europą išsipildyti nelemta. Dauge-

lyje šalių tokį kelią remia labiausiai Europos integracijai priešiškos politi-

nės jėgos, ir jis gali būti pražūtingas taikai ir ateities kartoms. Antrasis – 

išlaikyti esamą padėtį, kai sprendimas de facto priklauso nuo politinės 

daugumos valios. Tokiu atveju Europos Sąjunga išliktų neproporcinga 

– pagrindinė rinka, vis labiau atsiverianti pasauliui, vienoje pusėje, o 

biurokratinės stebėsenos ir koordinavimo procedūros – kitoje. Visiškai 

suprantama, kodėl vis daugiau žmonių nebenori tokios netobulos ir 

sudėtingos Europos, kurioje jie nėra ginami ir kuri, užuot vienijusi, juos 

skiria.

Komitetas ragina rinktis kitą kelią, tą, kuriame Europos ekonomikos ir 

visuomenės veikėjai atpažintų ir suvienytų bendrus mūsų interesus ir 

kuriame šis pamatas būtų panaudotas bendrai politikai kurti ir Europos 

pilietybei, demokratijai ir abipusiam solidarumui įtvirtinti. Pasirinkus šį 

kelia reikėtų iš naujo atrasti Žano Monė atskleistą Bendrijos metodą. 

Naujasis Bendrijos metodas – tai stiprios, tvirta Europos vizija paremtos 

institucijos, kurios, įgyvendindamos Europos projektą, dirba kartu su 

pilietine visuomene. Be to, taikant šį metodą būtų mažinamas tarpvy-

riausybinis matmuo1.

II.  
Kodėl reikalingas  
Europos veiksmų planas
Vertybių bendrija. Ankstesni ir dabartiniai uždaviniai ir ateities vizija
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Dėl krizės, iš kurios išbristi europiečiai neturi vilties, didėjanti atskirtis ir 

antidemokratiškos nuotaikos kelia pavojų pagrindinių teisių apsaugai, 

todėl Europos Sąjungos darbotvarkėje ji turi būti įrašyta kuo aukščiau. 

Su tuo susijusiam prieinamumo – neįgalių asmenų žmogaus teisių – 

klausimui taip pat turi būti skiriamas ypatingas dėmesys3.

EESRK gali padėti puoselėti demokratijos tvarumą, t. y. politinių institu-

cijų ir visuomeninių organizacijų gebėjimą plėtoti pagrindines teises, 

demokratines vertybes, pliuralizmą ir toleranciją. Ekonomikos krizė ir 

jos padariniai šiuo metu yra pagrindiniai Europos darbotvarkės veiks-

niai. Pažaboti antidemokratiškas kalbas ir nuotaikas, kai kuriose Euro-

pos šalyse visai netrukus galinčias tapti vyraujančia politine srove, – ES 

institucijų prioritetas. 

Taip pat svarbu stiprinti institucijas, dalyvaujančias pilietiniame dialoge 

visais lygmenimis. Sprendimų priėmimas turėtų būti iš naujo susietas 

su piliečiams rūpimais klausimais, o to siekti reikėtų bendradarbiaujant 

su vieninga pilietine visuomene. ES ir nacionalinių institucijų gyvybin-

gumui gresia pavojus, o aptarimu ir sutarimu paremti procesai pridėtų 

pagrįstumo ir svarumo.

Pagaliau solidarumo sąvoka turi būti išplėsta taip, kad apimtų daugiau 

sąveikos būdų (pavyzdžiui, kartų solidarumas, įgalių ir neįgalių asme-

nų solidarumas). Solidarumas formuojamas laipsniškai, pamažu, užti-

krinant tvarų švietimo procesą. Solidarumas – tai priemonė užtikrinti 

stabilią ir veiksmingą politinę struktūrą, o tam reikalingas ir didesnis 

ES biudžetas.

Veiksmų plane pateikiami konkretūs pasiūlymai trijose srityse, kurios 

tiesiogiai veikia kiekvieno ES gyvenančio ir dirbančio žmogaus gyve-

nimo galimybes.

Europa geba vykdyti demokratines permainas, vykdydama įvairias 

iniciatyvas vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis (pvz., Europos 

piliečių iniciatyva). Be to, Bendrijos metodas yra sistemiškesnis ir išsa-

mesnis, o kartu tai reikšmingas žingsnis į priekį, palyginti su įprastais 

konsultacijų procesais. Šis metodas – tai tikro dialogo su pagrindiniais 

visuomenės ir ekonomikos veikėjais, dialogo, darančio tiesioginę įtaką 

Sąjungos politikai, vizija. Kelią Europoje siekti dalyvaujamosios demo-

kratijos jau atvėrė Lisabonos sutartis. Tačiau šį potencialą reikia vystyti 

toliau. Vienoje šalyje priimtas sprendimas gali labai paveikti kitų šalių 

žmones. Kad valstybės narės galėtų pagerinti padėtį, būtina stiprinti 

institucijas.

Šiuo tikslu, taip pat atsižvelgiant į būsimus Europos Parlamento rinki-

mus ir būsimą Europos Komisijos sudėtį, 2015-ieji – palankiausias laikas 

surengti debatus dėl dalyvaujamosios demokratijos ir aktyvios pilie-

tybės. Tokie debatai reikalingi ne tik siekiant paskatinti diskusijas dėl 

Europos demokratinės sąrangos, bet ir tam, kad būtų galima sudaryti 

tikrą piliečių darbotvarkę, kuria vadovautųsi Sąjunga ir valstybės narės.

Piliečiais besirūpinanti Sąjunga turėtų spręsti europiečiams labiausiai 

rūpimus klausimus. Apklausų rezultatai rodo, kad  Europos Sąjunga 

pasitiki tik 32 proc. piliečių , o daugiau nei pusė (58 proc.) mano, kad jų 

balsas ES nesvarbus. Nedarbas ir ekonominė padėtis yra sritys, kurias 

europiečiai dažniausiai įvardija kaip jiems keliančias nerimą (taip nuro-

dė atitinkamai 49 ir 29 proc. apklaustųjų). Kad ES gali pati išspręsti savo 

problemas apskritai tiki nedaug žmonių, tačiau ir toliau manoma, kad 

ES turi daugiausia galimybių veiksmingai pašalinti finansų ir ekono-

mikos krizės padarinius (taip mano 22 proc., t. y. santykinė dauguma, 

apklaustųjų)2. 
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ES nuolat kinta. Reikia aiškiai įvertinti Europos visuomenės ir po-

litikos būklę ir aiškiai suprasti šios dienos uždavinius. EESRK pri-

valo rūpintis, kad Europos pilietinė visuomenė įsitrauktų į insti-

tucinės kaitos procesą ir kad būtų puoselėjamas jos potencialas 

prisidėti prie tolesnės Europos integracijos. Veiksmų planas yra 

paremtas EESRK narių patirtimi ir kompetencija; jame išdėstyti 

įvairūs pasiūlymai, kuriais tikimasi ES padėti siekti tikslo ir kartu 

spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius. Šiame veiksmų plane 

pateikiamos konkrečios priemonės trijose pagrindinėse tarpu-

savyje susijusiose ir viena kitą papildančiose srityse.

A.  Siekti tvirtos ekonominės sąjungos,  
kad Europa suklestėtų

Per pastaruosius kelerius metus EESRK yra pateikęs nemažai idėjų ir pa-

siūlymų dėl naujų ES ekonomikos valdymo priemonių4. Juose atspin-

dėtas pilietinės visuomenės organizacijų požiūris į tai, kaip Europos 

Sąjunga turėtų judėti ekonominės ir socialinės integracijos link. Šiose 

nuomonėse nuolat tikinama, kad, jei iš vidaus rinkos europiečiai tikisi 

naudos, būtina siekti, kad ekonominė ir pinigų sąjunga sklandžiai veik-

tų ir kad ekonominės integracijos bei socialinės sanglaudos procesas 

nesustotų ir būtų dar skvarbesnis; vien to, kad valstybės narės geriau 

koordinuos ekonomikos politiką, nepakaks. 

Krizė labai aiškiai parodė, kokios ekonominės ir socialinės sąnaudos 

patiriamos nesiimant veiksmų Europos mastu ir dėl susiskaidymo, ir 

kokią pridėtinę vertę gauna šalys, kuriose vykdoma Europos lygmens 

ekonominė politika, t. y. visų pirma – bet ne tik – euro zonos šalys. 

Sukūrus Europos stabilumo mechanizmą (ESM) ir po to, kai 2012 m. 

liepos mėn. ECB pirmininkas Mario Draghi paskelbė, kad, siekdamas 

išsaugoti bendrą valiutą, imsis bet kokių priemonių, rinkos kintamu-

mas kuriam laikui aprimo ir europiečių, taip pat viso pasaulio verslo 

atstovų tikėjimas tuo, kad Europa neiširs ir europietiškas solidarumas 

tebėra gyvybingas, grįžo.

Todėl EESRK palankiai reagavo į bendrą keturių pirmininkų – Europos 

Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Euro grupės ir ECB – požiūrį, išdės-

tytą 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybai pateiktoje ataskai-

toje „Siekis sukurti veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą“5, kad per 

ateinantį dešimtmetį būtų padaryta pažanga siekiant tvirtesnės EPS 

struktūros, paremtos integruotomis finansų, biudžeto ir ekonomikos 

sistemomis ir tvirtesniu socialiniu matmeniu. Gaila, bet 2012 m. birže-

lio mėn. prasidėjęs procesas Taryboje apsiribojo praktiškai tik tarpvy-

riausybiniu lygmeniu, nors Europos Parlamentas ir EESRK visada laikėsi 

aiškios nuomonės, kad gilesnės ES integracijos pavyks pasiekti tik jei 

šiame procese nuo pat pradžių dalyvaus Europos piliečiai. EESRK nuo-

gąstauja, kad taikant vien tarpvyriausybines priemones politinių jėgų, 

socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės parama integruotesnei 

Europai ir toliau mažės. Todėl EESRK parengė išsamias rekomendacijas, 

kaip pilietinę visuomenę labiau įtraukti į ekonomikos valdymą tiek Eu-

ropos, tiek nacionaliniu lygmeniu6.

III.  
EESRK veiksmų planas.  
Vertybių Europa praktiniu požiūriu
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EESRK mano, kad būtina nedelsiant imtis priemonių ekonominei 

sąjungai sukurti, nes pagrindinės ES problemos vis dar 

išlieka. Įvertinus keturias minėtoje ataskaitoje nurodytas EPS 

restruktūrizavimo sudedamąsias dalis, pastangos pašalinti 

sisteminius Mastrichto EPS struktūros trūkumus praktiškai 

nedavė rezultato. Atsižvelgdamas į tai, EESRK ragina Europos 

institucijas per ateinančius penkerius metus žengti ekonominės ir 

fiskalinės sąjungos link – tai labai padėtų paremti pinigų sąjungą. 

Ekonominė ir fiskalinė sąjunga turėtų būti grindžiama biudžeto 

sinergija tarp valstybių narių ir apimti šiuos komponentus:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. bendras Europos pastangas investuoti. Reikalingas integruotoje finansų sistemoje veikiantis Europos investicijų planas, kuriuo būtų 

užtikrinamos pakankamos investicijos į Europos modernizavimą, ilgalaikę gerovę ir visų asmenų užimtumą ir geresnę gyvenimo kokybę 

– per kokybinį augimą. Čia svarbiausia – Europos energetikos politika. Tokio pobūdžio planu, kuriame įtvirtintos socialinės investicijos 

į daugiau ir geresnių darbo vietų, būtų siekiama suderinti ilgalaikį našumo augimą su ekonomikos atsigavimu artimiausioje ateityje. 

Pabrėžiant, kaip svarbu įgyvendinant tvarią pramonės ir paslaugų pramonės politiką taupiai naudoti išteklius, šiuo planu būtų galima 

suteikti naują postūmį kokybiniam augimui; 

2. bendrą euro zonos skolos valdymą7, įskaitant skolos grąžinimo fondą, kaip reikalauja Europos Parlamentas8, ir euro zonos obligacijų 

sukūrimą, kaip išdėstyta Europos Komisijos žaliojoje knygoje9, ir bendrą didesnio skaičiaus trumpalaikių euro vekselių valdymą;

3. geresnį fiskalinės politikos koordinavimą ne tik išlaidų srityje, kaip išdėstyta šešių dokumentų rinkinyje, dviejų dokumentų rinkinyje 

ir fiskaliniame susitarime, bet ir pajamų srityje, geriau koordinuojant mokesčių politiką, siekiant sustabdyti mokesčių slėpimą ir sustiprinti 

demokratinį legitimumą10;

4. indėlių draudimo garantijas ir galimybę taikant Europos stabilumo mechanizmą tiesiogiai rekapitalizuoti bankus, kurie yra nelikvidūs, 

bet ne nemokūs, taip pat patikimas fiskalinio stabilumo stiprinimo priemones, kuriomis būtų galima atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi 

ir įveikti kreditų krizę, visų pirma MVĮ atžvilgiu11;

5. ex ante ekonominės politikos koordinavimą, kaip siūlo Europos Komisija12, įskaitant fiskalinį pajėgumą ir solidarumo mechanizmą ES 

lygmeniu, siekiant absorbuoti asimetrinius sukrėtimus13. EESRK palankiai įvertino makroekonominio disbalanso procedūrą kaip svarbią 

naujos Sąjungos ekonominio valdymo struktūros priemonę. Tačiau, siekiant tiek deficitą, tiek perteklių simetriškai sumažinti, dabartinę 

Europos semestro makroekonominio disbalanso procedūrą reikia peržiūrėti ir sustiprinti14;

6. pažangą glaudžios biudžeto ir fiskalinės sąjungos link, užtikrinant gerą nacionalinių ir Europos biudžetų koordinavimą ir kartu 

laipsniškai pereinant prie bendro euro zonos biudžeto – taip formuojama makroekonomikos politika, kaip būdą prisidėti prie pinigų 

politikos Bendrijos lygmeniu15;

7. tolesnius veiksmus diegiant Europos nedarbo draudimo sistem16 , siekiant sumažinti piniginius sunkumus ir užtikrinti, kad valstybių 

narių darbo užmokesčio politika nepatirtų jokių stiprių asimetrinių sukrėtimų;

8. stiprinti verslumo dvasią ir skatinti kurti ir išsaugoti verslą. Valstybių valdžios institucijos turėtų sukurti verslui palankias sąlygas ir tuo 

tikslu parengti teisingas konkurencijos taisykles, pagerinti teisėsaugos institucijų ir teismų sistemos darbą ir užtikrinti, kad teisinė aplinka 

būtų kuo pastovesnė; 

9. ES ir valstybės narės bendrai sutarė tvaraus vystymosi principą įdiegti į Sąjungos aplinkos, ekonomikos ir, svarbiausia, energetikos 

politiką. Sąjunga turi spręsti šiuo metu visuomenei rūpimus klausimus, susijusius su energijos sąnaudomis, angliavandenilio kuro 

naudojimu transporto priemonėse ir šilumos, šviesos bei energijos tiekimu namų ūkiams ir verslui. EESRK rekomenduoja energijos vidaus 

rinką baigti kurti įgyvendinant planus sujungti nacionalinius energijos tinklus į europinį tinklą, kurį naudojant būtų galima optimizuoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir suderinti kainų lygius valstybėse narėse;

10. vartotojų apsaugos ir vartotojų teisių sustiprinimą piliečių teisių užtikrinimo kontekste, siekiant padidinti vartotojų dalyvavimą ir 

suteikti jiems daugiau galių apibrėžiant tvarią ir atsakingą ekonominio ir socialinio augimo politiką.
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Todėl stipresnės socialinės sąjungos, padėsiančios kurti konkurencin-

gą socialinę rinkos ekonomiką, kurios tikslas – visiškas užimtumas ir 

socialinė pažanga, ir užtikrinti aukštą apsaugos lygį, pagrindiniai ele-

mentai – Europos minimalūs socialiniai standartai, solidarumo mecha-

nizmai, veikiantys įgyvendinant programas ir teikiant finansavimą, taip 

pat socialinės stabilizavimo priemonės ir iniciatyvos, kuriomis siekiama 

užtikrinti vienodą požiūrį ir sąžiningą judumą visiems Europos darbo 

rinkos dalyviams.

EESRK nuomone, politika turi būti labiau orientuojama į žmones, o ne 

į rinkas. Pastaraisiais metais EESRK dažnai pabrėždavo, kad ypatingą 

dėmesį reikia skirti visiškam užimtumui ir darbo vietų kūrimui, taip pat 

įgūdžių atnaujinimui ir tam, kad būtų užtikrinta geresnė kvalifikacijų ir 

darbo rinkos poreikių atitiktis, didesnės įsidarbinimo galimybės, darbo 

kokybė ir ekologiškų bei geresnių darbo vietų kūrimas. Kad pasiektų 

strategijos „Europa 2020“, kurioje numatyta stipresnė stebėsena tai-

kant Europos semestrą, tikslus, Europa turėtų daugiau dėmesio skirti 

paskatoms ir didinti pasitikėjimą. Lisabonos sutartyje numatyta naujų 

galimybių stiprinti Europos socialinius aspektus, tačiau į jas dar nėra 

kaip reikiant įsigilinta.

B.  Kurti teisingą Europą plėtojant socialinę 
sąjungą augimui ir darbo vietų kūrimui 
paspartinti

Dėl ekonomikos krizės ir jos socialinių padarinių daugelis piliečių bai-

minasi, kad Europos socialinis modelis gali žlugti ir kad ES darbotvar-

kėje dominuoja rinkos integracija. Todėl jie vis mažiau tiki ES institucijų 

noru ir sugebėjimu pagerinti žmonių darbo ir gyvenimo sąlygas. Kokie 

socialinės Europos elementai buvo svarbiausi iki šiol? 1994 m. Komisi-

jos baltojoje knygoje dėl socialinės politikos Europos socialinis mode-

lis apibūdinamas kaip vertybės, apimančios demokratiją ir žmogaus 

teises, kolektyvinių derybų laisvę, rinkos ekonomiką, lygias galimybes 

visiems, taip pat socialinę apsaugą ir solidarumą. Šis modelis grindžia-

mas įsitikinimu, kad ekonominė pažanga yra neatsiejama nuo sociali-

nės pažangos: „Kuriant sėkmingą Europą ateičiai buvo atsižvelgta tiek 

į konkurencingumą, tiek į solidarumą17.“

EESRK nuolat pabrėžia, kad ES – tai ne tik bendroji rinka, bet didžiu-

lis politinis projektas, paremtas tvirtomis vertybėmis ir pagrindinėmis 

socialinėmis teisėmis, ir kad ES ekonomikos augimo visada turi būti 

siekiama užtikrinant socialinę pažangą. Svarbiausias uždavinys po 

krizės – sumažinti skurdą ir atkurti tikėjimą teisingu ir socialiu integra-

cijos procesu. Todėl socialiniam disbalansui turėtų būti skiriama tiek 

pat dėmesio kaip ekonominiam disbalansui. Nors socialinė politika yra 

bendra ES ir valstybių narių kompetencijos sritis, kurioje skirtingos na-

cionalinės socialinės sistemos bei politika ir europinės iniciatyvos turi 

papildyti viena kitą, ji labai svarbi siekiant, kad integracija būtų priima-

ma palankiai.

Todėl EESRK ragina Europos institucijas kurti socialinę sąjungą, kurios pagrindiniai prioritetai būtų šie:

1. daugiausia dėmesio skirti socialinei sanglaudai visose politikos srityse: paskutinis ES plėtros etapas, po kurio sekė socialinė krizė, 

padidėję skirtumai tiek valstybėse narėse, tiek tarp jų ir viltis pasiekti socialinę sanglaudą ir padaryti socialinę pažangą, išsipildžiusi ne 

visiems. Todėl siekiant socialinės sanglaudos reikia naujo impulso;

2. kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis parengti naują Europos socialinę darbotvarkę: socialinėje programoje su veiksmų 

planu būtų galima nustatyti aiškius ir tikroviškus kokybinius ir kiekybinius tikslus, paremtus dabartiniais strategijos „Europa 2020“ tikslais, tik 

geresnius, visų pirma – remti pastangas pertvarkyti Europos pramonę, pagerinti paslaugų kokybę, sumažinti ir panaikinti masinį nedarbą, 

užtikrinti pagrindines socialines teises, skatinti verslumą ir naujų darbo vietų kūrimą, kovoti su skurdu, rūpintis socialine įtrauktimi, skatinti 

socialines investicijas, raginti siekti aukštojo išsilavinimo ir mokytis, gerinti sąžiningą judumą ir plėtoti socialinį valdymą ir dalyvaujamąją 

atsakomybę Europos projekte18;

3. užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą ir taip apginti vieną iš Europos Sąjungos pagrindinių laisvių – teisę dirbti ir gyventi kitoje šalyje. 

Europos piliečiams labai svarbu, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija, kaip nustatyta Pagrindinių teisių chartijoje ir ES steigimo 

sutartyse. EESRK nepritaria bet kokiam šios pagrindinės laisvės suvaržymui ir yra susirūpinęs dėl dabartinių svarstymų laisvo darbuotojų 

judėjimo klausimu. Be to, ir per ateinančius penkerius metus prireiks naujų priemonių siekiant užtikrinti sąžiningą darbuotojų judumą;
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4. nustatyti minimalių pajamų standartus: viena iš socialinės krizės pamokų – būtina užtikrinti geresnę piliečių apsaugą. Nepakanka 

gelbėjimosi ratą mesti vien bankams – žmonėms jo irgi reikia. Todėl EESRK ragina imtis europinės iniciatyvos nustatyti Europos minimalių 

pajamų standartus. Krizės apimtai Europai reikia tvirtų ekonominių ir socialinių stabilizavimo priemonių19;

5. gerinti perspektyvas jaunimui: Europa negali tiesiog laukti, kol ekonominė padėtis pagerės; ji turi veikti greitai ir veiksmingai, kad 

pagerintų Europos jaunimo įsidarbinimo perspektyvas. Be to, ir daugelyje valstybių narių struktūrinės problemos turi būti sprendžiamos 

vykdant darbo rinkų ir švietimo ir mokymo sistemų reformas. „Prarastoji karta“, kurios jaunų žmonių potencialas gali likti neišnaudotas, 

gali sužlugdyti pačią Europos integracijos idėją. Šiam tikslui reikia skirti pakankamą finansavimą. Remiantis Globalizacijos fondo modeliu, 

būtina parengti Bendrijos jaunimo užimtumo programą (Jaunimo užimtumo fondą)20;

6. skatinti socialinę partnerystę ir užtikrinti kolektyvinių derybų teisę: labai svarbu puoselėti socialinių partnerių savarankiškumą ir 

ypatingą jų vaidmenį, kaip numatyta Sutartyse, ir svarbiausia – visiškai užtikrinti teisę derėtis dėl darbo užmokesčio, atsižvelgiant į Europos 

semestro idėją. Be to, ES turi užtikrinti, kad būtų nepriekaištingai laikomasi Europos socialinių partnerių susitarimų. Tai reiškia, kad, jei 

socialiniai partneriai pageidautų, vykdant socialinį dialogą pasiekti susitarimai turėtų tapti privalomais teisės aktais;

7. parengti ES darbotvarkę „darbas 4.0“ siekiant kurti darbo santykius, kuriais užtikrinama demokratija darbo vietoje: pakankamos 

darbuotojų teisės ir geros saugos ir sveikatos nuostatos yra svarbiausi elementai formuojant ir modernizuojant Europos socialinį modelį. 

Nauji laimėjimai technologijų ir ekonomikos srityse, pavyzdžiui, debesijos kompiuterija, didelių duomenų rinkinių ir duomenų vertės 

grandinių plėtra, pažangiosios gamyklos, robotai ir t. t. keičia darbo pasaulį. ES pramoninę bazę ir paslaugas būtina modernizuoti – tam 

darbuotojai turi įsitraukti į socialinės inovacijos procesus ir juose aktyviai dalyvauti;

8. kovoti su diskriminacija ir užtikrinti lygias galimybes visiems: tai reiškia, a) jokios diskriminacijos dėl lyties socialinės apsaugos 

srityje, daugiau vienodo užmokesčio garantijų, moterų proporcijos padidinimas valdančiosiose ir stebėtojų tarybose ir Vienodo požiūrio 

direktyvos taikymo srities išplėtimas taip, kad ji apimtų ne tik užimtumą, b) jokios diskriminacijos dėl negalios socialinės apsaugos srityje ir 

daugiau garantijų, kad visi neįgalieji galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis taip kaip kiti;

9. prie Sutarčių pridėti socialinės pažangos protokolą: EESRK jau pasiūlė prie ES steigimo sutarčių pridėti socialinės pažangos protokolą, 

kuriuo siekiama paaiškinti pagrindinių socialinių teisių ir ekonominių laisvių santykį pavirtinant, kad bendroji rinka nėra galutinis tikslas – 

tai priemonė siekti socialinės pažangos visiems ES piliečiams21.
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C.  Kurti Europos viešąją erdvę,  
kad Europa taptų demokratiška ir pilietiška

Ekonomikos krizė leido suprasti, kaip glaudžiai Europos visuomenė yra 

tarpusavyje susieta. Akivaizdu, kad Europos lygmens sprendimų priė-

mimo procesas negali būti įteisintas ir veiksmingas, jei jis neparemtas 

tinkamais valdymo susitarimais. 

Demokratinė politinė struktūra pagrįsta dviem ramsčiais – pilie-

tiniu ir politiniu. Šiuos du ramsčius sieja aktyvios pilietybės sąvoka. ES 

negali išbristi iš ekonomikos ir institucinės krizės nesiimdama ryžtingų 

veiksmų, kurie padėtų jai tapti demokratine politine bendruomene.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Todėl EESRK ragina Europos institucijas kuo skubiau siekti užtikrinti demokratiją ir piliečių dalyvavimą, visų pirma įgyvendinant šiuos 

pasiūlymus:

1. ES turi sušaukti Europos konventą, pagrįstą dalyvaujamąja demokratija ir aktyvia pilietybe. Šis konventas turėtų prasidėti 2015 m.

2. Reikia stiprinti dalyvaujamosios demokratijos mechanizmus pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnį. Dėl horizontaliojo 

pilietinio dialogo (11 straipsnio 1 dalis) ir vertikaliojo pilietinio dialogo (11 straipsnio 2 dalis) – Komitetas ragina nustatyti jų procedūroms 

ir dalyviams skirtas taisykles22. EESRK taip pat rekomenduoja parengti išsamų esamų procesų, kuriuose dalyvautų pilietinė visuomenė, 

tyrimą ir išplėsti Skaidrumo registrą, į jį įtraukiant Tarybą, o Europos institucijoms EESRK siūlo sukurti bendrą kontaktų, konsultacijų ir 

dialogo su pilietine visuomene duomenų bazę ir parengti metinę ataskaitą, kuri būtų naudinga komunikacijos priemonė, skirta informuoti 

apie dalyvaujamosios demokratijos ES mastą23.

3. Informacija apie naujas mokymo programas Europos, jos kultūros ir istorijos tematika visų valstybių narių mokyklų mokymo 

programose ir pilietinio švietimo programose turėtų būti labiau matoma, be to, tokios programos turėtų būti remiamos ir 

koordinuojamos Europos lygmeniu.

4. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES piliečių pagrindinėms teisėms. EESRK mano, kad ES turėtų stiprinti pagrindinių teisių 

kultūrą ES lygmeniu ir kad pagrindinės socialinės teisės yra neatsiejamos nuo pilietinių ir politinių teisių, todėl joms būtina skirti išskirtinį 

dėmesį, atsižvelgiant į nustatytus faktus ir rekomendacijas, pateikiamus 2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl trejeto 

(ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos šalyse, kuriose taikomos programos, užimtumo ir socialinių aspektų24. Todėl EESRK 

ragina valstybes nares kuo greičiau išplėtoti į apsaugą ir propagavimą orientuotą pagrindinių teisių kultūrą visais vyriausybės lygmenimis 

ir visose politikos bei teisėkūros srityse ir labai skatina Komisiją – kaip Sutarčių sergėtoją – veiksmingai dirbti šioje srityje ir siūlyti tolesnes 

priemones ir viešinamąją veiklą25.

5. Reikia priimti Europos fondo ir Europos asociacijos statutą. Be to, EESRK dar kartą reiškia paramą Europos fondo statuto projektui 

ir pabrėžia, kad būtina vengti bet kokios diskriminuojančios padėties palyginti su Europos politiniais fondais26. Taip pat EESRK dar kartą 

ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos asociacijų statuto27.
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6. Europos Komisija turi skubiai atlikti minimaliųjų konsultacijų standartų peržiūrą, kad į Europos sprendimų priėmimo procesą 

būtų galima įtraukti geresnius pilietinės visuomenės dalyvavimo standartus; tuo tikslu ji turi numatyti sistemiškesnius, geriau struktūriškai 

apibrėžtus ir, prireikus, finansiškai remiamus konsultacijų mechanizmus. Valstybės narės turėtų užtikrinti bent tai, kad konsultacinės 

įstaigos būtų steigiamos tinkamu lygmeniu rengti rekomendacijas aplinkos, ekonomikos ir socialinės plėtotės klausimais, įtraukiant įvairias 

pilietinės visuomenės organizacijas, ir taip padėtų siekti pilietinio dialogo ir konsensuso dėl demokratinio valdymo28.

7. Europos Komisija turėtų pateikti žaliąją knygą, kurioje išdėstytų aiškų politikos pasiūlymą sukurti nuolatinį ir pastovų pagrindą 

vertikaliam, visiems skirtam (universaliam) ir horizontaliam pilietiniam dialogui. Valstybės narės raginamos kurti reikiamus mechanizmus ir 

įstaigas, kurie padėtų užmegzti pilietinį dialogą tiek valstybiniu, tiek viršvalstybiniu lygmenimis.

8. Trečiųjų šalių piliečiams, kurie ilgą laiką gyvena ES, reikia užtikrinti tokias pačias teises, kokias turi ES piliečiai. Pagrindinių teisių 

chartija taikoma visiems Europoje gyvenantiems žmonėms, ne tik ES piliečiams. Todėl ES turi priimti Imigracijos kodeksą, kuris užtikrintų 

didesnį skaidrumą ir teisinį aiškumą dėl ES gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisių ir laisvių. Komitetas mano, kad Europos imigracijos teisės 

aktai turi užtikrinti vienodas sąlygas ir nediskriminavimo principą29.

9. Reikia viešinti visuomenei matomus projektus, tokius kaip Europos jaunimo kortelė ir Europos universitetinis institutas, ir kurti 

struktūruotą viešąją erdvę Europos pilietiniam dialogui.
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dėl valstybių narių, kurių valiuta euro, bendrųjų ekonominės politikos 

gairių įgyvendinimo, ECO/336 – CESE 1932/2012. EBPO neseniai 

pripažino, kad jos prognozėse esama trūkumų, iš dalies susijusių su 

nepakankamu sinchroniškų griežtų taupymo priemonių vertinimu euro 

zonoje. Žr. EBPO ekonomikos departamento politikos pranešimą Nr. 23 

„EBPO prognozės per finansų krizę ir po jos. Aptarimas“, http://www.

oecd.org/eco/outlook/OECD-Forecast-post-mortem-policy-note.pdf.

12 Žr. 2013 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatus „Siekis sukurti stiprią 

ir veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą. Konvergencijos ir 

konkurencingumo priemonės nustatymas“ (COM (2013) 165 final) 

ir „Siekis sukurti stiprią ir veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą. 

Pagrindinių ekonominės politikos reformų planų ex ante koordinavimas“ 

(COM(2013) 166 final).

13 Žr. 2013 m. gegužės 22 d. nuomonę dėl tų dviejų komunikatų, ECO/348 – 

CESE 3043/2013.

14 Žr. 2011 m. gegužės 5 d. nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, 

skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje, 

ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 

makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo, ECO/286 – CESE 

799/2011, 2013 m. gegužės 22 d. nuomonę dėl Europos Sąjungos 

ekonomikos bei politikos ateities ir naujos Sutarties, ECO/334 – CESE 

1929/2012, ir 2011 m. kovo 15 d. nuomonę dėl metinės augimo 

apžvalgos „Visapusiško ES atsako į krizę spartinimas“, EUR/001 – CESE 

544/2011.
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15 Žr. dvi EESRK nuomones ECO/334 ir ECO/340, kurios nurodomos išnašoje 

7 psl.

16 Vyko svarstymai, kurių pagrindu buvo parengtas dokumentas Komisijai 

(„Visos euro zonos nedarbo draudimas kaip automatinė stabilizavimo 

priemonė. Kas gauna naudos ir kas moka?“), bet pasiūlymo Komisija 

nepateikė. Dviejuose komunikatuose (COM(2012) 777 final/2 ir 

COM(2013) 690) euro zonos fiskalinis pajėgumas ir stabilizavimo sistema 

aptariami plačiau. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-837_en.htm - Kodėl Komisija 

nepateikė euro zonos nedarbo draudimo sistemos pasiūlymo?

17 1994 m. liepos 27 d. baltoji knyga „Europos socialinė politika. Tolesnis 

Sąjungos kelias“, COM(94) 333 final.

18 Žr. 2013 m. gegužės 22 d. nuomonę dėl Europos ekonominės ir pinigų 

sąjungos socialinio matmens, CESE 1566/2013.

19 Žr. 2013 m. gruodžio 10 d. nuomonę dėl minimalių pajamų Europoje ir 

skurdo rodiklių, SOC/482 – CESE 1960/2013.

20 Žr. 2012 m. lapkričio 15 d. nuomonę dėl Komisijos komunikato 

„Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“, SOC/463 – CESE 

1279/2012.

21 Žr. 2013 m. sausio 16 d. nuomonę dėl Komisijos komunikato „II 

bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“, INT/655 – CESE 

2039/2012.

22 Žr. 2010 m. kovo 17 d. nuomonę dėl Lisabonos sutarties įgyvendinimo 

– dalyvaujamosios demokratijos ir piliečių iniciatyvos (11 straipsnis), 

SC/032 – CESE 465/2010.

23 Žr. 2012 m. lapkričio 14 d. nuomonę dėl principų, procedūrų ir veiksmų 

įgyvendinant Lisabonos sutarties 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, SOC/423 – 

CESE 766/2012.

24 P7_TA(2014)0240.

25 Žr. 2011 m. rugsėjo 21 d. nuomonę dėl Komisijos komunikato 

„Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos 

Sąjungoje strategija“, SOC/401 – CESE 1381/2011, OL C 376, 2011 12 22, p. 

74–80.

26 Žr. 2013 m. vasario 14 d. nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių 

fondų statuto ir finansavimo, SC/036 – CESE 920/2013.

27 Žr. 29-oje išnašoje nurodytą nuomonę.

28 Dar žr. 2012 m. kovo 29 d. nuomonę dėl Europos piliečių metų (2013 m.), 

SOC/428 – CESE 822/2012.

29 Žr. 2013 m. spalio 16 d. nuomonę dėl įtraukesnės ir imigrantams 

prieinamos pilietybės, SOC/479 – CESE 3210/2013. 

NB. Europos veiksmų planas priimtas Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komiteto  2014 m. balandžio 29 d. (142 nariams balsavus už,  

96 – prieš ir 12 susilaikius).
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