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Eurofound (2019): SP gebėjimų ir galių stiprinimas, siekiant 

efektyviai įsitraukti į įvairaus lygmens (ES, nacionalinio 

(tarpšakinio), regioninio, šakos (sektoriaus), darbdavio ir 

darbovietės): 

- socialinį dialogą

- kolektyvines derybas

- darbo santykių ir užimtumo reguliavimą

- trišales / dvišales konsultacijas

- viešosios politikos formavimą ir

- įtakos darymą viešosios politikos formavimui per savo interesų 

gynimą 

SP kompetencijų ugdymo apibrėžimas 



- 2014. Jean-Claude Juncker kalba; 2015 m. parengta Europos SP deklaracija

- 2016 m. ES Tarybos išvados: kreipiamasi tiek į Europos Komisiją, valstybes 

nares ir SP, be kita ko, ir dėl SP kompetencijų ugdymo aspektų

- 2016 m. keturšalis (Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų, Europos 

Komisijos ir Europos socialinių partnerių) pareiškimas „Socialinio dialogo 

nauja pradžia“: juo akcentuojamas stipresnis SP įtraukimas į Europos semestrą, 

dar labiau atkreiptas dėmesys į nacionalinių SP gebėjimų stiprinimo svarbą, taip 

pat siekiama SP įtraukimo į ES politikos formavimą ir teisėkūrą

- 2017 m. Europos socialinių teisių ramstis: skatinama padėti didinti socialinių 

partnerių gebėjimus skatinti socialinį dialogą (8 principo, 3 p.)

ES kontekstas dėl SP kompetencijų ugdymo (I)



- 2018 m. Europos SP rekomendacijos dėl SP kompetencijų ugdymo ir Europos 

socialinio fondo

- 2018 m. Užimtumo gairių Nr. 7 gairė: valstybės narės turėtų užtikrinti laiku 

vykdomą ir prasmingą SP dalyvavimą, kuriant ir įgyvendinant užimtumo, 

socialines ir, kai tinkama, ekonomines reformas ir politiką, be kita ko, remiant 

SP kompetencijas

- 2019–2021 m. Europos SP darbotvarkė: pabrėžta, kad socialinių partnerių 

kompetencijų ugdymas turi išlikti prioritetu

- Valstybės narėms skirti rečitaliai ir rekomendacijos (CSR): BG, EE, EL, HR, 

LV, LT, SK ir HU, RO (2019 m.)

ES kontekstas dėl SP kompetencijų ugdymo (II)



- Septynioliktos Vyriausybės programa: stiprinsime socialinį dialogą ir 

bendradarbiavimą Trišalėje taryboje ir kituose forumuose, 

sustiprindami profesinių sąjungų galias ir skatindami verslo asociacijų 

konsolidavimo procesus. Kartu remsime pastangas stiprinti profesinių 

sąjungų kompetenciją ir gebėjimus atstovauti dirbančiųjų interesams 

(203.8 punktas)

- Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2016–2020 metų veiksmų 

planas

- 2017 m. Nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų 

2 punktas „ Socialinio dialogo stiprinimas ir socialinių partnerių 

kompetencijų ugdymas“

LT kontekstas dėl SP kompetencijų ugdymo



CSR rečitaliai (2018 m.; 2019 m.): apskritai siekiant 

stiprinti socialinių partnerių bendradarbiavimą yra svarbu 

didinti jų kompetenciją

ES rekomendacijos LT dėl SP kompetencijų 

ugdymo



- Šakos lygio kolektyvinės derybos privačiame sektoriuje: 1 šakos KS

- Regioninės dvišalės ir trišalės tarybos: šiuo metu veikiančios trišalės 

tarybos yra 9-iose savivaldybėse (Anykščių r., Kauno m., Kauno r., 

Klaipėdos m., Mažeikių r., Radviliškio r., Šiaulių m., Ukmergės r., 

Utenos r.); dalis jų realios veiklos nevykdo

- SP dalyvavimas Europos semestre: vertinama, kad LT SP įsitraukimas 

yra ribotas, tam trūksta kompetencijos (Eurofound, 2017 m.)

Socialinio dialogo silpnų vietų identifikavimas (I)



- Savarankiškų Europos bendrųjų susitarimų įgyvendinimas (SESV 

154-155 str.): 

- šiuo metu yra sudaryti 5 tarpšakiniai savarankiški Europos 

bendrieji susitarimai

- LT SP yra apsijungę į Europos SP

- LT SP yra vieni iš nedaugelio nacionalinių SP, kurie nėra įgyvendinę 

nei vieno tarpšakinio ar šakinio savarankiško Europos bendrojo 

susitarimo

Socialinio dialogo silpnų vietų identifikavimas (II)



- Komisijos tikslas – identifikuoti kompetencijas, kurių 

reikia SP, siekiant veiksmingiau ir laiku dalyvauti įvairiose 

socialinio dialogo formose, ypač atkreipiant dėmesį į šio 

dialogo silpnąsias vietas

- Komisijos forma – dvišalė, sudaryta iš profesinių sąjungų 

ir darbdavių organizacijų

Pasiūlymas dėl SP kompetencijų ugdymo komisijos




