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LV 

 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Darba ņēmēju grupa 
 

Deklarācija par Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmes secinājumiem 
 

Vi ļņā 2013. gada 1. jūlij ā notikušajā sanāksmē darba ņēmēju grupa 
 
- secina, ka Eiropadome, šķiet, izvēlējusies vērsties pie iedzīvotājiem ar uzrunu, kurā, apzinoties 

situācijas nopietnību, izklāstītas sociālās problēmas, izaugsmes un nodarbinātības mērķi, paredzēti 
pozitīvi pasākumi un skaidrāk norādīts, ka ekonomiskajai un monetārajai savienībai ir vajadzīga 
sociāla dimensija, kā arī atzīts sociālā dialoga nozīmīgums; 
 

- pauž nožēlu, ka tikai tad, kad bezdarbs, nabadzība, lejupslīde, spekulantu radītais apdraudējums 
valstu ekonomikai, solidaritātes noliegšana, neuzticēšanās Eiropas Savienībai un risks, ka vēlētāji 
nonāks populistu ietekmē, ir sasnieguši pašreizējos apmērus, lēmumu pieņēmēji beidzot, vismaz 
vārdos, ir sākuši atturīgāk vērtēt brutālas taupības ideoloģiju. Eiropas arodbiedrības vienmēr ir 
norādījušas, ka šāda ideoloģija būs pretrunā Līguma mērķim, tā būs netaisnīga, klaji nežēlīga un 
saimnieciski neefektīva; 
 

- pauž bažas par efektīvāko pasākumu īstenošanas termiņiem un atgādina, ka valstu valdības dažu 
stundu laikā spēja pieņemt lēmumu par milzīgu naudas summu pārskaitīšanu no valstu līdzekļiem, 
lai glābtu banku iestādes, kuras, kā minimums, vainojamas briesmīgā bezatbildībā. Lēmumu 
pieņēmējiem nevajadzētu vilcināties mēnešiem vai gadiem ilgi, lai pieņemtu un, galvenais, 
īstenotu lēmumus, kas vajadzīgi, lai saglabātu valstu ekonomiku, nodrošinātu Savienībai reālu 
sociālo dimensiju un neatstātu bez darba miljoniem jauniešu; 
 

- sagaida, ka valstu un valdību vadītāji vietējā līmenī īstenos to, par ko viņi kopīgi vienojušies 
Briselē: sociālais dialogs, sociālo partneru nolīgumi un to ievērošana visos līmeņos ir viens no 
galvenajiem faktoriem, lai pārvarētu ekonomikas, sociālo un politisko krīzi. Taču nepaiet neviena 
diena, līdz pat šodienai, kad mūsu organizācijas pamatoti nesūdzētos par to, ka amatpersonas nevis 
stiprina savstarpējas vienošanās tradīciju, kas kļuvusi par Eiropas spēku, un balstās uz to, ko var 
dot darba ņēmēji Eiropas Savienībā, bet gan izrāda augstprātīgu nicinājumu pret tām. 
 

- aicina Lietuvas prezidentūru visos iespējamos gadījumos atgādināt, ka Eiropas Savienības mērķis 
ir nodrošināt tās iedzīvotāju labklājību, un raudzīties, lai ikviens Padomes lēmums faktiski atbilstu 
šim mērķim, kā arī izmantot visus pieejamos komunikācijas līdzekļus, lai par to informētu 
iedzīvotājus. 
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