
Atviras laiškas Europos Vadovų Tarybos nariams  

Europos Sąjunga stovi ties giliausia recesija savo istorijoje. Todėl penktadienį virtualiame 

Europos Tarybos susitikime priimtas sprendimas turės rimtų pasekmių milijonų žmonių 

gyvenimams ir pačiai Europai.  

Europos lyderiai penktadienį turės istorinę galimybę diskutuoti, kaip sustabdyti sveikatos krizę, 

virstančią ekonomine ir socialine. Ar bus pasimokyta iš 2008-ųjų pamokų ir jie pasirinks 

atsigavimą, paremtą solidarumu bei tvarumu, ar vėl bus imamasi griežto taupymo priemonių, 

gresiančių ilgalaike atskirtimi? 

Po praėjusios finansinės krizės visuomenės pasitikėjimas ES krito visose valstybėse narėse. 

Ypač dramatiškai – labiausiai griežto taupymo režimo paveiktose šalyse. Tai kainavo darbo 

vietas, nurėžė atlyginimus ir nualino sveikatos priežiūros ir viešąsias paslaugas. Mes vis dar 

iki galo neatsigavome nuo praėjusios krizės, o jau pradedame jausti naujojo šoko poveikį.  

Per pirmąjį šių metų ketvirtį ES bendrasis vidaus produktas krito labiausiai per 30 metų. Beveik 

60 mln. darbuotojų buvo atleisti arba laikinai nedirbo, milijonams verslų, pirmiausia mažų ir 

vidutinių įmonių, gresia bankrotai. Kiek šių darbų vietų ir įmonių bus netekta visam laikui, 

priklauso nuo politinio atsako į krizę. 

Dėl to šalių lyderiai privalo paremti Europos Komisijos pasiūlymą dėl 750 mlrd. eurų vertės 

gaivinimo fondo (kurio du trečdaliai bus suteikta grantų, o ne paskolų forma, kad nebūtų 

sukurta papildoma netvari viešoji skola) ir naująjį ES biudžetą, pakankamai didelį, jog atlieptų 

laukiančius iššūkius.  

Jei taip bus padaryta ir vėliau seks protingi ES finansavimu paremti nacionaliniai veiksmai, 

milijonai darbų gali būti išsaugoti bei sukurta naujų kokybiškų darbo vietų. Taip pat viešosios 

investicijos turėtų būti padidintos trečdaliu. Tai taptų svarbiais žingsniais tinkama kryptimi. 

Kartu turėtų būti suteikta ženkli parama vidinei paklausai ir produktyvumui didinti. Tai galima 

tinkamai padaryti tik per atlyginimų kėlimą, kolektyviai susiderėtą tarp profesinių sąjungų ir 

darbdavių atstovų.  

Kaip ir 2008-aisiais, su pinigais ateina įsipareigojimai. Vis dėlto šįkart pasiūlytos sąlygos neturi 

būti susietos su fiskaliniu konsolidavimu. Reikia investuoti į perėjimą link žaliosios ir 

skaitmeninės ekonomikos, nesirinkti privatizacijos ar kolektyvinių derybų žlugdymo kelio. Šios 

sąlygos yra pradžia, bet investicijos būtinos ir kitur – spręsti jaunimo nedarbo problemoms, 

viešosioms paslaugoms remti, sveikatos priežiūrai, išsilavinimui bei mokymui.  

ES pinigai jokiu būdu neturėtų atitekti verslams, atsisakantiems kolektyviai derėtis dėl 

atlyginimų ir darbo sąlygų su profesinėmis sąjungomis. Tai pat neturėtų jų gauti ir kompanijos, 

vengiančios mokėti mokesčius ar juos slepiančios, taip skurdindamos viešąsias paslaugas. Be 

to, verslai, gaunantys paramą, turėtų užtikrinti orius darbus bei socialiai teisingais būdais dirbti 

dėl klimato tikslų. Ir žinoma, darbdaviai bei profesinės sąjungos turėtų būti įtrauktos kuriant ir 

įgyvendinant nacionalinius atsigavimo planus. 

Europos atsigavimo planas turi potencialo pagaliau atkurti pasitikėjimą, kurį gyventojai prarado 

per paskutiniąją krizę, ir užtikrinti geresnį gyvenimą dirbantiems žmonėms tada, kai jiems to 

reikia labiausiai. Tačiau taip neatsitiks, kol planai egzistuos tik popieriuje ir lėšos laiku 

nepasieks darbuotojų bei kompanijų. Darbuotojai nepadėkos savo nacionaliniams lyderiams, 

jei šie užtruks be galo diskutuodami dėl plano, galinčio išsaugoti jų darbus.  



Europos atsigavimo planą remia daugelis ES šalių narių bei įtakingų lyderių, tokių kaip 

Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. 

Oponuojančiuosius planui mes raginame prisiimti atsakomybę ir nereikalauti griežtų sąlygų, 

kad labiausiai koronaviruso paveiktos šalys dar labiau nenukentėtų dėl griežto taupymo. 

Nė viena šalis nėra kalta dėl šios pandemijos, ir nė viena šalis neturėtų būti palikta likimo valiai 

mokėti už jos pasekmes. Nei virusas, nei recesija nepaiso sienų. Europos rinka yra bendra, 

tad krizė vienoje jos dalyje susilpnins viso Žemyno ekonomiką.  

Be to, užsitęsusi ekonominė ir socialinė krizė neišvengiamai taps politine ES krize, kas keltų 

grėsmę Europos sanglaudai, demokratijai ir Europos projekto ateičiai. Atsigavimo planas yra 

vienintelis kelias užtikrinti, kad po sunkių laikų Europa pakils sąžiningesnė, žalesnė ir vieninga.  

Šalių lyderiai privalo priimti teisingus sprendimus ir sukurti tokią Europos Sąjungą, kuri saugo 

savo piliečius, darbuotojus ir verslus. 
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