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UŽIMTUMO POLITIKA

Daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas – vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“
tikslų. Europos užimtumo strategija, taip pat joje numatytomis užimtumo gairėmis ir paramos
programomis, pvz., Europos Sąjungos užimtumo ir inovacijų programa (EaSI), siekiama
prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, darbo jėgos judumo ir socialinės
pažangos.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 3 dalis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) 8–10, 145–150, 156–159 ir 162–164 straipsniai.

TIKSLAI

Prie Sutartyje minimų svarbių principų, tikslų ir veiklos priskiriamas ir aukšto lygio užimtumo
skatinimas rengiant suderintą strategiją, ypač siekiant parengti kvalifikuotą, mokytą ir
prisitaikančią darbo jėgą ir sukurti darbo rinką, pajėgią reaguoti į ekonomikos pokyčius. Pagal
SESV 9 straipsnio horizontaliąją išlygą, į tikslą siekti didelio užimtumo turi būti atsižvelgiama
nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos kryptis.

LAIMĖJIMAI

A. Ankstyvieji etapai (XX a. 6–10 deš.)
Jau nuo Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) įkūrimo 6-ajame dešimtmetyje darbuotojai
naudojosi „prisitaikymui skirta pagalba“. Pagalba buvo teikiama anglių ir plieno sektorių
darbuotojams, kurių darbo vietoms buvo iškilusi grėsmė dėl pramonės restruktūrizavimo.
Europos socialinis fondas (ESF) (5.10.2), įsteigtas praeito amžiaus 7-ojo dešimtmečio pradžioje,
buvo pagrindinė kovos su nedarbu priemonė.
Devintajame dešimtmetyje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje buvo parengtos užimtumo veiksmų
programos konkrečioms tikslinėms grupėms ir sukurta daugybė stebėjimo ir dokumentavimo
sistemų.
Siekiant skatinti laisvą darbuotojų judėjimą ir padėti jiems rasti darbą kitoje valstybėje narėje
1992 m. buvusi sistema SEDOC buvo patobulinta ir pervadinta į EURES (Europos užimtumo
tarnybų tinklas). EURES – Komisijos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių ir
Šveicarijos viešųjų užimtumo tarnybų ir kitų organizacijų partnerių bendradarbiavimo tinklas.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.2.pdf
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B. Siekiant visa apimančios užimtumo politikos
1. 1993 m. Baltoji knyga dėl augimo, konkurencingumo ir užimtumo
Esant aukštam nedarbo lygiui daugelyje ES valstybių narių, Baltojoje knygoje buvo pradėtos
diskusijos dėl Europos ekonomikos ir užimtumo strategijos, nes pirmą kartą užimtumo problema
buvo iškelta kaip vienas svarbiausių Europos darbotvarkės klausimų.
2. Amsterdamo sutarties įnašas (1997 m.)
1999 m. gegužės mėn. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, jos naujoji antraštinė dalis
„Užimtumas“ suteikė pagrindą Europos užimtumo strategijai suformuluoti ir įkurti nuolatinį,
Sutarties nuostatomis grindžiamą ir patariamąjį statusą turintį Užimtumo komitetą, kad būtų
skatinamas valstybių narių užimtumo ir darbo rinkos politikos krypčių koordinavimas. Vis
dėlto užimtumo politika priskiriama išimtinei valstybių narių kompetencijai. Į Sutartį įtraukus
protokolą dėl socialinės politikos, sustiprintos ir socialinių partnerių dalyvavimo galimybės.
3. Liuksemburgo procesas: 1997–2004 m. Europos užimtumo strategija
1997 m. lapkričio mėn. Liuksemburge vykstant neeiliniam Europos Vadovų Tarybos susitikimui
užimtumo klausimais buvo paskelbta Europos užimtumo strategija (EUS) kartu su atviru
koordinavimo metodu – vadinamas Liuksemburgo procesas, t. y. kasmetinio nacionalinių
užimtumo politikos krypčių koordinavimo ir stebėjimo sistema, grindžiama valstybių narių
įsipareigojimu nustatyti bendrus tikslus ir uždavinius. Strategija sudaryta remiantis šiais
elementais:
— Užimtumo gairėmis, kurias parengė Komisija ir patvirtino Taryba;

— nacionaliniais veiksmų planais (angl. NAP);

— bendra užimtumo ataskaita, kurią parengė Komisija ir patvirtino Taryba;

— konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis, kurias parengė Komisija ir patvirtino
Taryba.

Europos užimtumo strategijoje aukštam užimtumo lygiui pirmą kartą suteikiama tokia pat
reikšmė kaip ir makroekonominiams augimo ir stabilumo tikslams.
4. Lisabonos strategija (2000–2010 m.)
2000 m. Lisabonoje Europos Vadovų Taryba patvirtino naują strateginį ES tikslą tapti „pačia
dinamiškiausia ir konkurencingiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje“, kuris apima
visišką užimtumą kaip esminį užimtumo ir socialinės politikos siekį, o iki 2010 m. buvo
numatyta įvykdyti konkrečius uždavinius.
Europos užimtumo strategija buvo peržiūrėta 2002 m., o 2005 m. ji buvo atnaujinta daugiausia
dėmesio skiriant ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, siekiant supaprastinti ir integruoti
Lisabonos strategiją. Atliekant peržiūrą, be kita ko, buvo parengtas daugiametis tvarkaraštis
(pirmasis veiklos ciklas – 2005–2008 m.). Nuo 2005 m. Europos užimtumo gairės įtrauktos į
bendros ekonominės politikos gaires.
5. Strategija „Europa 2020“ (2010–2020 m.)
Šioje dešimties metų trukmės darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus bei integracinio augimo
strategijoje pirmą kartą buvo nustatyti pagrindiniai tikslai šiose srityse:
— darbo rinka: iki 2020 m. padidinti 20–64 m. amžiaus moterų ir vyrų dalyvavimą darbo

rinkoje iki 75 proc.;
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— socialinė įtrauktis ir kova su skurdu: panaikinti skurdo ir atskirties grėsmę bent 20 mln.
žmonių;

— geresnė švietimo ir mokymo sistemų kokybė ir geresni rezultatai: sumažinti mokyklos
nebaigusių asmenų dalį nuo 15 proc. iki 10 proc. ir padidinti aukštąjį ar lygiavertį
išsilavinimą turinčių 30–34 m. amžiaus asmenų dalį nuo 31 proc. bent iki 40 proc.

Valstybės narės visus penkis pagrindinius tikslus turi įtraukti į nacionalinius tikslus,
atsižvelgdamos į atitinkamą savo pradinę padėtį ir nacionalines aplinkybes.
Dešimt integruotųjų gairių apima šešias bendros ekonominės politikos gaires (SESV
121 straipsnis) ir keturias užimtumo gaires (SESV 148 straipsnis). 2010 m. Tarybos patvirtintose
užimtumo gairėse numatyta didinti moterų ir vyrų dalyvavimą darbo rinkoje, mažinti
struktūrinio nedarbo lygį ir skatinti kokybiškas darbo vietas; formuoti kvalifikuotą darbo jėgą
atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą; gerinti visų lygių
švietimo ir mokymo sistemų kokybę bei rezultatus ir didinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą
įgijusių asmenų skaičių; taip pat skatinti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu.
2015 m. spalio mėn. Komisija priėmė persvarstytas gaires, kurios visų pirma buvo orientuotas
į darbo rinką:
— darbo jėgos paklausos didinimas (darbo vietų kūrimas, darbo jėgos apmokestinimas, darbo

užmokesčio nustatymas);

— darbo jėgos pasiūlos, įgūdžių ir kompetencijų gerinimas (svarbūs įgūdžiai ir
kompetencijos, būtinos investicijos, struktūrinių švietimo ir mokymo sistemų trūkumų
pašalinimas, užimtumo kliūčių, ypač nepalankioje padėtyje esančioms gyventojų grupėms,
sumažinimas);

— darbo rinkų veikimo tobulinimas (darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų
pusiausvyros principų taikymas siekiant sumažinti darbo rinkos susiskaidymą, socialinių
partnerių įtraukimas, geresnė aktyvi darbo rinkos politika, geresnės viešosios užimtumo
tarnybos, darbo jėgos judumas);

— teisingumo užtikrinimas, kova su skurdu ir lygių galimybių skatinimas (socialinės
apsaugos sistemų, sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemų modernizavimas,
aktyvios įtraukties principai, tikslingesnė socialinė politika, skirta mokyklos nebaigimo ir
socialinės atskirties prevencijai).

6. Pagalbinės finansavimo priemonės ir politikos iniciatyvos
2014–2020 m. Parlamento ir Tarybos Europos Sąjungos užimtumo ir inovacijų programa (EaSI)
apjungia šias tris esamas programas:
— PROGRESS (Užimtumo ir socialinio solidarumo programą), kurioje numatytas analitinių

duomenų generavimas, remiami informacijos mainai ir tarpusavio mokymasis;

— EURES (Europos užimtumo tarnybos) – tai darbo jėgos judumo tinklas, teikiantis
informaciją, konsultacijas ir įdarbinimo paslaugas visoje ES;

— Mikrofinansų ir socialinio verslumo priemonę, kuri apima galimybes gauti
mikrofinansavimą individualiems asmenims ir labai mažoms įmonėms, mikrokreditų
teikėjų pajėgumų didinimą ir parama socialinėms įmones, t.y. įmonėms, kurių pagrindinė
paskirtis socialinė.

Nors Europos socialinis fondas (ESF) gali remti įvairiausias iniciatyvas valstybėse narėse,
2013 m. vasario mėn. Europos Vadovų Taryba susitarė sukurti Jaunimo užimtumo iniciatyvą,
kuriai skirtas biudžetas 2014–2020 m. laikotarpiui (5.10.2) sudaro iki 6,4 mlrd. eurų (3,2 mlrd.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.2.pdf
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eurų iš ESF ir 3,2 mlrd. eurų iš konkrečios biudžeto eilutės). Šios iniciatyvos tikslinė grupė –
nesimokantis, nedirbantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15–24 metų amžiaus jaunimas tuose
regionuose, kur ypač didelis nedarbo lygis.
Finansavimo priemonės padeda remti politikos iniciatyvas užimtumo srityje.
2012 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Jaunimo užimtumo dokumentų rinkinį, apimantį
priemones, skirtas padėti valstybėms narėms konkrečiai spręsti jaunimo nedarbo ir socialinės
atskirties problemas, atsižvelgiant į aukštą ir ilgalaikį jaunimo nedarbo lygį:
— 2013 m. balandžio mėn. Tarybos rekomendacija dėl Europos Jaunimo garantijos, kuria

siekiama užtikrinti, kad visi jauni žmonės iki 25 metų amžiaus gautų kokybišką darbo,
tęstinio mokymosi ar praktikos pasiūlymą per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai tapo
bedarbiais arba baigė formaliojo švietimo įstaigą, sukūrimo;

— Europos pameistrystės aljansas (pradėtas 2013 m. liepos mėn.), kurį papildė Europos
jaunimo paktas, pradėtas 2015 m. kartu su svarbiausiomis Europos įmonėmis siekiant
įgyvendinti pameistrystės projektus;

— 2014 m. kovo mėn. paskelbta Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos.

2016 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Investicijos į Europos jaunimą“,
kuriame apjungiamos ankstesnės veiklos priemonės ir sukuriamas, inter alia, naujas Europos
solidarumo korpusas, kurio tikslas – teikti pagalbą bendruomenėms kilus gaivalinėms
nelaimėms ar socialinėms problemoms. Po kelių mėnesių, 2017 m. gegužės mėn., Komisija
pasiūlė šios iniciatyvos teisinį pagrindą ir skirti jai maždaug 340 mln. EUR biudžetą.
Siekiant padėti kitoms nuo krizės nukentėjusioms grupėms buvo pradėtos įgyvendinti kitos
politikos iniciatyvos. 2016 m. vasario mėn. Taryba patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl
rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką. Rekomendacijoje dėmesys
skirtas registracijai užimtumo tarnybose, individualiam išsamiam vertinimui ir integravimo
į darbą susitarimams. Kaip ir Jaunimo garantijų iniciatyvos atveju, bus sukurta stebėsenos
sistema.
2016 m. birželio mėn. Komisijos paskelbtos Europos naujų įgūdžių darbotvarkės tikslas –
užtikrinti, kad piliečiai turėtų darbo rinkai svarbių įgūdžių. Šiuo metu veiksmai pagal šią
darbotvarkę apima 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos rekomendaciją dėl suaugusiųjų įgūdžių
tobulinimo krypčių, 2017 m. gegužės mėn. Tarybos priimtą Europos kvalifikacijų sandaros
peržiūrėtą variantą ir Komisijos pasiūlymą dėl Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europaso
sistemos peržiūros (2016 m. spalio mėn.), taip pat dėl ES trečiųjų šalių piliečių įgūdžių profilio
peržiūros (2017 m. birželio mėn.).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamento vaidmuo šioje srityje laipsniškai stiprėjo. Įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai,
Taryba prieš patvirtindama užimtumo gaires turi dėl jų konsultuotis su Parlamentu. Be to,
atviruoju koordinavimo metodu turėtų būti didinamas parlamentų vaidmuo – ne tik Europos
Parlamento, bet ir valstybių narių parlamentų, kurie turėtų būti įtraukiami nustatant tikslus
valstybių narių lygmeniu ir jų siekiant.
Rezoliucijos ir kiti tekstai atspindi tai, kad Parlamentas laiko užimtumo sritį ir socialinę įtrauktį
vienu iš svarbiausių ES veiklos prioritetų ir yra įsitikinęs, kad ES ir jos valstybės narės turi
derinti savo pastangas.
1996 m. vykusioje Tarpvyriausybinėje konferencijoje Parlamentas reikalavo Amsterdamo
sutartyje skirti atskirą straipsnį užimtumui.
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Parlamentas tvirtai remia strategiją „Europa 2020 m.“. Daugelis iniciatyvų, skirtų jaunimo
nedarbo problemai spręsti, pagrįstos Parlamento pasiūlymais dėl konkrečių praktinių veiksmų,
pvz., ES Jaunimo garantijų iniciatyvos ir būtinųjų stažuočių standartų. Nuo 2010 m. Parlamentas
tvirtai remia Jaunimo garantijų iniciatyvą ir stebi jos įgyvendinimą. Savo 2014 m. liepos 17 d.
rezoliucijoje Parlamentas ragino pasiūlyti Europos teisinę sistemą, kuria remiantis būtų nustatyti
minimalūs Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo standartai, įskaitant pameistrystės
kokybę, ir kuri apimtų ir 25–30 metų amžiaus jaunuolius. Europos solidarumo korpuso klausimu
Parlamentas savo 2017 m. balandžio 6 d. rezoliucijoje paragino Komisiją į būsimą pasiūlymą
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto įtraukti aiškias biudžeto priemones siekiant išvengti
neigiamo poveikio esamoms jaunimui skirtoms ES programoms. Be to, Europos Parlamentas
savo 2015 m. spalio 29 d. rezoliucijoje pritarė rekomendacijoje dėl ilgalaikio nedarbo pateiktam
požiūriui. Europos Parlamento intensyvus darbas gebėjimų ugdymo srityje turėjo poveikį
2016 m. birželio mėn. Komisijos paskelbtai Europos naujų įgūdžių darbotvarkei. Šis darbas
apima: 2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Konkurencingos ES darbo rinkos
kūrimas XXI amžiuje: įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir darbo galimybių“
ir 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl įgūdžių ugdymo politikos kovai su jaunimo nedarbu.
Susanne Kraatz
06/2017
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