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1. Pirmininkės įžanginės pastabos 
 

Posėdžio pradžioje pirmininkė dar kartą priminė darbo grupės tikslą, t. y. laikantis bendros deklaracijos ir 
Konferencijos dėl Europos ateities darbo tvarkos taisyklių nuostatų, prisidėti prie Konferencijos plenarinės 
sesijos diskusijų ir pasiūlymų rengimo. Grupė šio tikslo siekia aptardama nacionalinių ir Europos piliečių 
forumų rekomendacijas bei su darbo grupės temomis susijusias idėjas, pateiktas daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje. Pirmininkė taip pat pasiteiravo, ar kas nors iš darbo grupės narių prieštarautų, jei būsimi darbo 
grupės posėdžiai būtų transliuojami internetu. Prieštaravimų negauta.  
Keli darbo grupės nariai, kurie buvo pateikę pastabų dėl 2021 m. spalio mėn. posėdžio protokolo santraukos 
projekto, pasiteiravo apie šių pastabų statusą. Jiems atsakyta, kad į jų pastabas buvo atsižvelgta ir jos bus 
įtrauktos į galutinę protokolo santraukos versiją, kuri bus išversta ir patalpinta platformoje.  
Vienas narys iškėlė klausimą dėl to, kad moterims ir vyrams darbo grupėje būtų suteikiama vienodai laiko 
kalbėti, ir pasiūlė šį klausimą spręsti naudojant iš anksto sudarytus kalbėtojų sąrašus.  
Keli nariai atkreipė dėmesį, kad tarpinėje ataskaitoje dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos neatsižvelgta 
į tam tikrus pasiūlymus, kuriems pritarė dauguma ir dėl kurių buvo pateikta pastabų.  
 
2. Diskusija 

 
Diskusijos metu aptartos dvi pagrindinės temos, atspindinčios platų darbo grupės nagrinėjamų klausimų 
spektrą, t. y. socialinis teisingumas ir darbo vietos bei stipresnės ekonomikos ateityje kūrimas. 
 
2.1. Socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas 
Pirmininkė pristatė šią temą, išskirdama kai kurias svarbiausias daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje 
pateiktas idėjas, įskaitant siekį padaryti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą labiau 
įpareigojantį, kovoti su nelygybe ir skurdu, taikant, be kita ko, sustiprintą vaiko garantijų sistemą ir Jaunimo 
garantijų iniciatyvą, griežtesnę Direktyvą dėl minimaliojo darbo užmokesčio ir vis daugiau palaikymo 
sulaukiančią visuotinių bazinių pajamų idėją. Kitos idėjos buvo susijusios su sąžininga ir tvaria konkurencija 
vidaus rinkoje pasitelkiant inovacijas, kuriant kokybiškas darbo vietas, užtikrinant deramą darbo užmokestį, 
tinkamas darbo sąlygas, saugią darbo aplinką, vienodą požiūrį, sąžiningą judumą, be kita ko, užtikrinant 
geresnį socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, socialinio dialogo skatinimą ir geresnį reglamentavimą, 
prieinamo būsto idėją, neįgaliųjų įtrauktį, veiksmingos LGBTIQ asmenų lygybės strategijos įgyvendinimą ir 
lyčių lygybės gerinimą. Pirmininkė pabrėžė, kad darbo grupė daugiausia dėmesio turėtų skirti į ateitį 
orientuotiems pasiūlymams, o ne jau parengtiems ar rengiamiems pasiūlymams ir iniciatyvoms.  
Toliau kalbėjęs grupės atstovas paaiškino, kad trečioji Europos piliečių forumo sesija buvo atidėta dėl COVID-
19 pandemijos, todėl grupė negalėjo baigti savo darbo. Šiame etape darbo grupė turėjo daugiau kaip 300 
gairių, kurios per trečiąją forumo sesiją bus patikslintos ir susiaurintos iki mažesnio rekomendacijų skaičiaus. 
Kaip pavyzdį grupės atstovas pateikė darbuotojų teisių suderinimo klausimą. Jis pripažino, kad artimiausiu 
metu tai įgyvendinti būtų sunku. Tačiau šį darbą būtų galima atlikti palaipsniui per ilgesnį laikotarpį pagal 
numatytą tikslų tvarkaraštį. Kiti pateikti pavyzdžiai: bendros sveikatos priežiūros ir socialinės politikos 
sukūrimas, galimybė abiem tėvams naudotis vienodos trukmės vaiko priežiūros atostogomis ir darbo 
mažesniuose miestuose ir kaimuose skatinimas.  



 

 

Kai kurie kalbėtojai teigė, kad reikia stiprinti Europos socialinius aspektus. Vieni siūlė apskritai imtis 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, taip pat į Sutartis įtraukti 
socialinės pažangos protokolą. Kiti konkrečiau ragino gerinti ekonominę ir socialinę konvergenciją Europoje 
ne tik tarp skirtingų valstybių narių, bet ir tarp regionų, miestų ir kaimo bei atokių vietovių. Kalbant apie 
užimtumą, buvo raginama užtikrinti teisingą ir deramą darbo užmokestį, įskaitant minimalųjį darbo 
užmokestį, patikslinti teisės aktus dėl nuotolinio darbo ir lankstaus darbo laiko, spręsti skaitmeninių 
platformų darbuotojų ir neapmokamų stažuočių problemas, užtikrinti teisingą darbo jėgos judumą ES ir 
užkirsti kelią socialiniam dempingui; šiame kontekste buvo paminėtas ir kolektyvinių derybų stiprinimo 
klausimas. Kalbėjusieji lyčių lygybės tema pabrėžė, kad reikia ne tik labiau integruoti lyčių lygybės principą, 
bet ir daryti pažangą sprendžiant konkretesnius klausimus, pavyzdžiui, dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumų, kvotų taikymo aukštesnio rango pareigose, lyčių lygybės vertinimo indekso kūrimo, taip pat 
užtikrinti abiejų tėvų lygias teises į vaiko priežiūros atostogas. Kai kurie kalbėtojai pažymėjo, kad reikia spręsti 
skurdo problemą, be kita ko, valstybėse narėse užtikrinant veiksmingas nedarbo draudimo ir pensijų 
sistemas.  
Tačiau kiti kalbėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad verslas ir įmonės yra labai svarbūs kuriant darbo vietas ir 
gerovę, o be jų nepavyks užtikrinti daugelio trokštamos socialinės Europos modelio. Šie kalbėtojai taip pat 
pridūrė, kad itin ES itin svarbu turėti tvirtas įmones ir ugdyti verslumo dvasią investuojant į būsimus augimo 
pajėgumus ir didinant ES konkurencingumą.  
Šių kalbėtojų nuomone, socialinis aspektas jau yra gerai integruotas ES teisės aktuose, tad jų nereikia kurti iš 
naujo, o tiesiog veiksmingai įgyvendinti. Kartu jie atkreipė dėmesį į tai, kad įmonėms dažnai sunku vadovautis 
keliasluoksnėmis teisės aktų struktūromis ir kad tai veikia jų gebėjimą diegti naujoves ir konkuruoti, o galbūt 
net kenkia bendrajai rinkai. Kad būtų išvengta pernelyg didelės biurokratijos, šie kalbėtojai paragino tinkamai 
įgyvendinti tokias priemones, kaip poveikio MVĮ tyrimas, ex post vertinimai, principas „kiek plius, tiek minus“, 
ir pasiūlė atlikti visų naujų iniciatyvų konkurencingumo patikrą. Keletas kalbėtojų pabrėžė subsidiarumo 
svarbą – veiksmų reikia imtis tame lygmenyje, kuriame jie veiksmingesni, ir pažymėjo, kad tam tikrose srityse 
tinkamiausi ES lygmens veiksmai, tačiau kitur veiksmingesni gali būti nacionalinio, regioninio ar vietos 
lygmens veiksmai.  
Daugelis kalbėtojų pabrėžė, kad švietimas yra svarbiausias Europos ekonomikos ateities aspektas. Aptartos 
konkrečios idėjos dėl geresnio mokymo programų pritaikymo, vertinimo sistemų ir mokymo planų 
suderinimo, taip pat galimybės studentams susitikti ir keistis patirtimi.  
Keletas kalbėtojų taip pat iškėlė apmokestinimo klausimą, ragindami atsisakyti žalingos mokesčių 
konkurencijos ir užtikrinti, kad tarptautinės įmonės mokėtų mokesčius ten, kur gaunamas pelnas.  
Skaitmeninę pertvarką keli kalbėtojai įvardijo kaip galimybę, bet kartu pabrėžė, kad vykdant šią pertvarką 
niekas neturi likti nuošalyje.  
 
2.2. Stipresnė ekonomika ateityje 
Pristatydama šį darbotvarkės klausimą pirmininkė atkreipė dėmesį į kai kurias pagrindines daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje pateiktas idėjas, įskaitant pasiūlymą sukurti naują Europos augimo modelį ir 
persvarstyti ES ekonomikos valdymą, kad jis atspindėtų ES prioritetus: žaliąjį kursą, socialines teises ir darnaus 
vystymosi tikslus, sustiprinti Europos atsparumą būsimoms krizėms ir siekti, kad Europos ekonomika taptų 
labiau orientuota į žmogų, daugiau dėmesio skiriant žmonijos pažangai ir gamtos išteklių apsaugai. 
Darbo grupės atstovas paaiškino, kad grupės nariai daugiausia svarstė, kaip ekonomika galėtų tapti 
ekologiškesnė ir palankesnė aplinkai. To pasiekti būtų galima veiksmingiau naudojant išteklius, pavyzdžiui, 
perdirbant, gaminant mažiau aplinkai kenksmingus produktus, mažinant atliekų kiekį ir geriau informuojant 
piliečius.  
Po to vykusioje diskusijoje buvo aptariamas socialinės apsaugos ir ekonomikos konkurencingumo 
pusiausvyros klausimas. Kai kurie kalbėtojai pabrėžė viešųjų ir socialinių investicijų poreikį ir pridūrė, kad 
reikia reformuoti ES ekonomikos valdymą kartu atsižvelgiant į skaitmeninę ir žaliąją pertvarką. Tie patys 



 

 

kalbėtojai dar pažymėjo, kad šią pertvarką būtina įvykdyti teisingai ir kad niekas neturi būti paliktas nuošalyje. 
Kitų nuomone, konkurencingumas yra būtina mūsų taip branginamo Europos socialinio modelio ir sėkmingos 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimo sąlyga ir jiems nerimą kelia tai, kad Europa šiuo klausimu 
atsilieka; todėl buvo raginama atlikti konkurencingumo patikrą. Jie taip pat pabrėžė, kad ne mažiau svarbu 
yra patikima fiskalinė sistema, didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, augimo skatinimas ir 
teisinio nuspėjamumo užtikrinimas. Kalbėtojai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl kai kurių pateiktų pasiūlymų, 
nes jie neskatina piliečių dirbti.  
Kitas daugeliui kalbėtojų svarbus klausimas – būtinybė kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu ir užtikrinti, 
kad visos įmonės mokėtų teisingą mokesčių dalį. 
Taip pat buvo paminėtas vienodų galimybių naudotis internetu klausimas.  

 
3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 

 
Pirmininkė apibendrino, kad šiame posėdyje daugiau laiko skirta socialinio teisingumo ir darbo vietų kūrimo 
temai, todėl kitame posėdyje pirmiausia bus aptariamas klausimas dėl stipresnės ekonomikos ateityje. 
Atsakydama į kelių narių prašymą rengti daugiau darbo grupės posėdžių, net jei jie vyktų visiškai nuotoliniu 
būdu, pirmininkė pažymėjo, kad dėl to nemato jokių problemų.  
 
PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais narių 
sąrašas 
 

Pirmininkė –  Iratxe GARCIA PEREZ (Europos Parlamentas) 
Grupės atstovas: Eoin STAFFORD  
Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 
        

 Vincenzo AMENDOLA Taryba 
 Clotilde   ARMAND Vietos / regiono atstovė 
 Manon AUBRY Europos Parlamentas 
 Regina BASTOS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Nicola BEER Europos Parlamentas 
 Markus BEYRER Socialiniai partneriai 
 Gabriele BISCHOFF Europos Parlamentas 
 Maret Michaela BRUNNERT  Europos piliečių forumai 
 Christian  BUCHMANN Nacionaliniai parlamentai 
 Jan CHLUP Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Leah CORSMIT Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Rosianne  CUTAJAR Nacionaliniai parlamentai 
 Helena DALLI Europos Komisija 
 Elisa  GAMBARDELLA Pilietinė visuomenė 
 Iratxe GARCÍA PÉREZ Europos Parlamentas 
 Wilm GEURTS Taryba 
 Roman HAIDER Europos Parlamentas 
 Eveliina  HEINÄLUOMA Nacionaliniai parlamentai 
 Michiel HOOGEVEEN Europos Parlamentas 
 Meira  HOT Nacionaliniai parlamentai 



 

 

 Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europos piliečių forumai 

 Siim  KALLAS Nacionaliniai parlamentai 
 Joémy LINDAU Europos piliečių forumai 

 Stefano  MALLIA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Vladimíra  MARCINKOVÁ Nacionaliniai parlamentai 
 Mairead MCGUINNESS Europos Komisija 
 Andreja METELKO-ZGOMBIC Taryba 
 Roberta METSOLA Europos Parlamentas 
 Radu-Mihai  MIHAIL Nacionaliniai parlamentai 
 Lucía  MUÑOZ Nacionaliniai parlamentai 
 Siegfried MUREȘAN Europos Parlamentas 
 Niklas Hendrik NIENASS Europos Parlamentas 
 Marina  NIKOLAOU Nacionaliniai parlamentai 
 Aoife O’LEARY Europos piliečių forumai 
 Władysław  ORTYL Regionų komitetas 
 Kacper PAROL Europos piliečių forumai 
 Sirpa PIETIKÄINEN Europos Parlamentas 
 Neale  RICHMOND Nacionaliniai parlamentai 
 Vibe RØMER WESTH Taryba 

 Oliver  ROPKE Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Christophe ROUILLON Regionų komitetas 
 Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 
 Eoin STAFFORD  Europos piliečių forumai 
 Andres SUTT Taryba 
 Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
 Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 
 Monika VANA Europos Parlamentas 
 Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 
 Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


