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UŽIMTUMO POLITIKA

1997 m. parengtoje Europos užimtumo strategijoje nustatyti bendri užimtumo
politikos tikslai, o jos stebėsenos procesu ir susijusiomis finansavimo priemonėmis
prisidėta prie nuosaikaus valstybių narių veiksmų koordinavimo. Daugiau ir geresnių
darbo vietų kūrimas buvo vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Nuo naujo dešimtmečio pradžios Komisija siūlo naujus ir platesnio užmojo tikslus
užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kad iki 2030 m. būtų sukurta
stipri socialinė Europa. Tam tikrose srityse ES teisė svarbi, net jei atsakomybė už
užimtumo ir socialinę politiką visų pirma tenka nacionalinėms vyriausybėms.

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

Pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga privalo siekti visiško užimtumo ir socialinės
pažangos. Pagal SESV 9 straipsnio horizontaliąją išlygą, į tikslą siekti didelio
užimtumo turi būti atsižvelgiama nustatant ir įgyvendinant ES politikos ir veiklos kryptis.
Valstybėms narėms ir Sąjungai taip pat patikėta užduotis išplėtoti suderintą strategiją,
kuria visų pirma būtų skatinama kurti kvalifikuotą, išmokytą ir gebančią prisitaikyti
darbo jėgą ir prie ekonomikos pokyčių prisitaikančias darbo rinkas, kaip aprašyta SESV
145 straipsnyje.

LAIMĖJIMAI

A. Nuo ankstyvųjų etapų (6-asis – 10-asis dešimtmečiai) iki tikslų po 2020 m.
Jau nuo praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio Europos anglių ir plieno bendrijoje
darbuotojai naudojosi vadinamąja prisitaikymui skirta pagalba. Pagalba buvo teikiama
anglių ir plieno sektorių darbuotojams, kurių darbo vietoms buvo iškilusi grėsmė dėl
pramonės restruktūrizavimo. 1957 m. įsteigtas Europos socialinis fondas (ESF) (2.3.2.
Europos socialinis fondas) buvo pagrindinė kovos su nedarbu priemonė.
9-ajame dešimtmetyje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje buvo parengtos užimtumo
veiksmų programos, skirtos konkrečioms tikslinėms grupėms, be to, sukurta keletas
stebėjimo ir dokumentavimo sistemų.
Esant aukštam nedarbo lygiui daugelyje ES valstybių narių, Baltąja knyga dėl augimo,
konkurencingumo ir užimtumo (1993) pradėtos diskusijos dėl ES ekonomikos ir
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užimtumo strategijos. Tai buvo pirmas kartas, kai užimtumo problema svarstyta kaip
vienas svarbiausių ES darbotvarkės klausimų.
Naujoji Amsterdamo sutarties antraštinė dalis „Užimtumas“ suteikė pagrindą
suformuluoti Europos užimtumo strategija 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 tebėra priskiriama pirmiausia valstybių narių kompetencijai. Į Sutartį
įtraukus protokolą dėl socialinės politikos, sustiprintas socialinių partnerių dalyvavimas
(2.3.7. Socialinis dialogas).
1997 m. lapkričio mėn. Liuksemburge vykstant neeiliniam Europos Vadovų Tarybos
susitikimui užimtumo klausimais buvo paskelbta Europos užimtumo strategija kartu su
atviruoju koordinavimo metodu – vadinamas Liuksemburgo procesas, t. y. kasmetinio
nacionalinių užimtumo politikos priemonių koordinavimo ir stebėjimo sistema,
grindžiama valstybių narių įsipareigojimu nustatyti bendrus tikslus ir uždavinius.
Europos užimtumo strategijoje aukštam užimtumo lygiui suteikta tokia pat reikšmė kaip
ir makroekonominiams augimo ir stabilumo tikslams.
2000 m. Lisabonoje Europos Vadovų Taryba susitarė dėl naujo strateginio ES tikslo
tapti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje“,
pagal kurį visiškas užimtumas yra esminis užimtumo ir socialinės politikos siekis, ir dėl
konkrečių uždavinių, įvykdytinų iki 2010 m. (Lisabonos strategija).
Po 2007–2008 m. finansų krizės 2010 m. buvo priimta strategija „Europa 2020“
ir pradėtas įgyvendinti Europos semestras kaip finansinės ir ekonominės politikos
koordinavimo mechanizmas. Šioje dešimties metų darbo vietų kūrimo ir pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo strategijoje pirmą kartą nustatyti keli pagrindiniai tikslai,
pavyzdžiui, iki 2020 m. padidinti 20–64 metų amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje
iki 75 proc. Visus pagrindinius tikslus valstybės narės turėjo perkelti į nacionaliniais
tikslus.
2017 m. balandžio mėn. Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramstį
(ESTR), kuriame nustatyta 20 pagrindinių principų ir teisių, kurie padėtų atnaujinti
konvergencijos siekiant geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų procesą. Tie principai
ir teisės skirstomi į tris kategorijas. i) lygios galimybės ir galimybės įsidarbinti, ii)
tinkamos darbo sąlygos ir iii) socialinė apsauga ir įtrauktis. Kartu su Europos socialinių
teisių ramsčiu pateikiama socialinių rodiklių suvestinė pažangai stebėti. 2017 m.
lapkričio mėn. Geteborge vykusiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime
Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžė savo bendrą įsipareigojimą priimti bendrą
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio.
2021 m. kovo 4 d. Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų plane
nustatyti trys nauji pagrindiniai ES tikslai, kurie turi būti pasiekti iki dešimtmečio
pabaigos užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse.
— užimtumas: iki 2030 m. bent 78 proc. visų 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų

turėti darbą.

— gebėjimai: bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose;
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B. Koordinavimo ir stebėsenos stiprinimas
Užimtumo politikos stebėsenos ciklą, be kitų, sudaro šie elementai:
— užimtumo gairės, kurias parengia Komisija ir patvirtina Taryba, pasikonsultavusi

su Parlamentu;

— bendra užimtumo ataskaita, kurią paskelbia Komisija ir patvirtina Taryba;

— nacionalinės reformų programos;

— šalių ataskaitos ir konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kurias parengia
Komisija ir vėliau patvirtina Taryba.

Užimtumo gairėse (SESV 148 straipsnis) pateikiami strateginiai nacionalinės užimtumo
politikos tikslai ir tam tikri politikos prioritetai užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties
srityse. Keturios užimtumo gairės yra dalis aštuonių integruotų gairių, kurios taip pat
apima šešias bendras ekonominės politikos gaires (SESV 121 straipsnis).
2018 m. priimtos užimtumo gairės buvo suderintos su Europos socialinių teisių
ramsčio principais (2.3.1. Socialinė ir užimtumo politika: bendrieji principai). Susitarus
su Parlamentu, jos toliau taikytos 2019 m. 2020 m. jos buvo toliau tobulinamos
siekiant įtraukti elementus, susijusius su COVID-19 krizės padariniais, žaliąja ir
skaitmenine pertvarka ir JT darnaus vystymosi tikslais. 2021 m. jie buvo perkelti,
nors konstatuojamosios dalys buvo patikslintos atsižvelgiant į Porto socialinių reikalų
aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus ir Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų
planą. Komisija siūlo peržiūrėti 2022 m. gaires, pritaikant tekstą prie aplinkos po
COVID-19, įtraukiant daugiau elementų, susijusių su žaliosios pertvarkos teisingumu,
atsižvelgiant į naujausias politikos iniciatyvas ir įtraukiant politikos elementus, kurie yra
ypač svarbūs Rusijos invazijos į Ukrainą kontekste.
Kaip pagrindinę Europos semestro stebėsenos priemonę, Komisija pasiūlė patikslintą
socialinių rodiklių suvestinę (ji pridėta prie ESTR veiksmų plano), kad būtų geriau
atspindėti veiksmų plane nustatyti politikos prioritetai ir veiksmai. Socialinių rodiklių
suvestinę sudaro 17 pagrindinių rodiklių, kurios patvirtino Taryba ir pagal kuriuos
valstybių narių užimtumo ir socialinės veiklos rezultatai vertinami trimis plačiais
aspektais: i) lygios galimybės, ii) teisingos darbo sąlygos, iii) socialinė apsauga ir
įtrauktis.
C. Privalomi teisės aktai – ES teisė
Remiantis SESV nuostatomis, susijusiomis su užimtumo ir socialinių reikalų sritimis,
buvo priimtos kelios direktyvos, reglamentai ir sprendimai siekiant užtikrinti minimalius
standartus visose ES valstybėse narėse šiose srityse:
— darbuotojų sveikata ir sauga: bendrosios ir specialiosios teisės ir pareigos, darbo

įranga, specifinė rizika, pavyzdžiui, keliama pavojingų medžiagų, kancerogenų
(2.3.5. Darbuotojų sveikata ir sauga);

— lygios moterų ir vyrų galimybės: vienodo požiūrio taikymas darbo vietoje,
nėštumas, motinystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos (2.3.9. Kova su
skurdu, socialine atskirtimi ir diskriminacija);
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— apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties, rasės, religijos, amžiaus, negalios ir lytinės
orientacijos (2.3.9. Kova su skurdu, socialine atskirtimi ir diskriminacija);

— darbo sąlygos: minimalusis darbo užmokestis, darbas ne visą darbo laiką,
terminuotos darbo sutartys, darbo valandos, jaunimo užimtumas, darbuotojų
informavimas ir konsultavimasis su jais (2.3.6. Darbuotojų teisė į informaciją,
konsultacijas ir dalyvavimą; 2.3.7. Socialinis dialogas);

— pagalbos tarnybos – 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT)
bendradarbiavimo stiprinimo, kurio galiojimo laikotarpis 2020 m. lapkričio mėn.
buvo pratęstas septyneriais metais (2021–2027 m.).

Kitais ES teisės aktais remiamos pagrindinės laisvės ir reglamentuojamas asmenų,
paslaugų ir kapitalo judėjimas ES (bendrojoje rinkoje):
— laisvas darbuotojų judėjimas: vienodas požiūris, galimybės gauti socialines

išmokas (2.1.5. Laisvas darbuotojų judėjimas);

— darbuotojų komandiravimas: komandiravimo trukmė, darbo užmokestis, susiję
sektoriai (2.1.13. Darbuotojų komandiravimas).

D. Koordinavimas pasitelkiant rekomendacijas ir kitas politikos iniciatyvas
Be pirmiau išvardytų įpareigojančių teisės aktų, koordinavimą tarp ES valstybių narių
gerinti padeda privalomos teisinės galios neturintys teisės aktai. Šios priemonės
apima Tarybos rekomendacijas, kurios yra neprivalomi teisės aktai, ir kitas Komisijos
parengtas politikos iniciatyvas. Pastarosios gali turėti didelį poveikį, jei jos gerai
parengtos, remiamos ir stebimos ES lygmeniu.
Europos jaunimo garantijų iniciatyva, nustatyta Tarybos rekomendacija 2013 m.
balandžio mėn., siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 25 metų amžiaus gautų
kokybišką darbo, tęstinio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės pasiūlymą per
keturis mėnesius nuo tos dienos, kai tapo bedarbiais arba baigė mokslus formaliojo
švietimo įstaigoje. 2020 m. liepos mėn. Komisija paskelbė Jaunimo užimtumo rėmimo
dokumentų rinkinį, kurį sudaro keturios kryptys: sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva,
profesinis rengimas ir mokymas, naujas postūmis pameistrystei ir papildomos
priemonės jaunimo užimtumui remti. 2020 m. spalio 30 d. rekomendacijoje dėl tilto į
darbo vietas Taryba paragino visas ES šalis įgyvendinti sustiprintą Jaunimo garantijų
iniciatyvą.
2016 m. vasario mėn. priimta Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos
į darbo rinką;
Siekiant užtikrinti, kad teisė į mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą būtų įgyvendinta
visoje Europoje, įgūdžių srityje buvo priimta keletas politikos iniciatyvų, įskaitant
2020 m. Europos įgūdžių darbotvarkę, kuri pagrįsta 2016 m. darbotvarke ir apima 12
veiksmų, skirtų darbo vietoms reikalingiems įgūdžiams.
2020 m. gegužės mėn., reaguojant į COVID-19 protrūkį ir jo sukeltas socialines ir
ekonomines pasekmes, sukurta nauja laikina Europos paramos priemonė, žinoma
kaip Paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE).
Pagal šią priemonę valstybėms narėms suteikiama finansinė pagalba, kad taikant
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sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašias priemones būtų apsaugotos darbo vietos
ir darbuotojai.
2021 m. kovo mėn. Komisija pristatė rekomendaciją dėl veiksmingos aktyvios paramos
užimtumui po COVID-19 krizės (EASE). Joje išdėstytas strateginis požiūris, kuriuo
siekiama skatinti perėjimą nuo neatidėliotinų priemonių, kuriomis siekiama išsaugoti
darbo vietas pandemijos metu, prie naujų priemonių, kurių reikia darbo vietoms kurti ir
pereiti iš vienos darbo vietos į kitą.
2021 m. birželio mėn. priimtoje 2021–2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos
strateginėje programoje nustatyti pagrindiniai iššūkiai ir strateginiai tikslai darbuotojų
saugos ir sveikatos srityje ir pristatyti pagrindiniai veiksmai ir priemonės jiems įveikti.
Europos priežiūros strategija (2022 m. rugsėjo mėn.) siekiama užtikrinti kokybiškas,
įperkamas ir prieinamas priežiūros paslaugas visoje ES ir pagerinti tiek priežiūros
gavėjų, tiek jais besirūpinančių asmenų padėtį tiek profesionaliai, tiek neformaliai.
Kartu su strategija pateikiamos dvi rekomendacijos valstybėms narėms dėl Barselonos
tikslų, susijusių su ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, peržiūros ir dėl galimybės gauti
įperkamą, kokybišką ir ilgalaikę priežiūrą.
E. Paramos ES lėšomis priemonės
Pagal įvairias ES finansavimo programas teikiama parama užimtumo srityje.
— „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) (2.3.2. „Europos socialinis fondas“) yra

pagrindinė ES investavimo į žmones priemonė, jungianti keletą fondų ir programų,
visų pirma ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvą, Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondą ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programą. ESF
+ tikslas – kovoti su socialiniais ir ekonominiais COVID-19 pandemijos padariniais,
skatinti aukštą užimtumo lygį, kurti socialinę apsaugą ir ugdyti kvalifikuotą ir
atsparią darbo jėgą, kuri būtų pasirengusi pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės
ekonomikos.

— Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), teikia paramą
žmonėms, kurie neteko darbo dėl struktūrinių pasaulio prekybos sistemos
pokyčių, skaitmenizacijos, automatizavimo ir perėjimo prie mažo anglies dioksido
pėdsako ekonomikos. EGF metinis biudžetas 2021–2027 m. laikotarpiu siekia
210 mln. EUR. Iš jo galima finansuoti 60–85 proc. projektų, skirtų padėti atleistiems
darbuotojams rasti kitą darbą arba steigti savo verslą, išlaidų.

— Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) yra pagrindinė
programos „NextGenerationEU“ ašis. Ji įsigaliojo 2021 m. vasario 19 d. ir
pagal ją numatyta skirti 723,8 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) valstybių
narių reformoms ir investicijoms, kurių jos imsis iki 2026 m. gruodžio 31 d.,
remti. Šia priemone siekiama sušvelninti COVID-19 pandemijos ekonominį ir
socialinį poveikį ir užtikrinti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnės,
atsparesnės ir geriau pasirengusios žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams
ir galimybėms.

Kita Komisijos sukurta priemonė, skirta padėti valstybėms narėms finansuoti jų atsaką
į COVID-19 krizę, – tai Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva. Iniciatyvos
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lėšomis bus remiamos sveikatos priežiūros sistemos, mažosios ir vidutinės įmonės,
darbo rinka ir kiti pažeidžiami ES šalių ekonomikos sektoriai.
Be to, siekdama finansuoti priemonę SURE, Komisija išleido SURE socialinio poveikio
obligacijas.
Teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra nauja priemonė, kurios bendras biudžetas
– 17,5 mlrd. EUR ir kuria siekiama sumažinti dėl perėjimo prie neutralaus
poveikio klimatui ekonomikos patiriamas socialines ir ekonomines išlaidas padedant
žmonėms prisitaikyti kintančioje darbo rinkoje. TPF yra pirmasis Teisingos pertvarkos
mechanizmo, kuris yra Europos žaliojo kurso dalis, ramstis.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamento vaidmuo šioje srityje laipsniškai stiprėjo. Įsigaliojus Amsterdamo
sutarčiai, Taryba turi konsultuotis su Parlamentu dėl užimtumo gairių prieš jas
patvirtindama. Be to, atviruoju koordinavimo metodu sustiprintas nacionalinių
parlamentų vaidmuo  – jie turėtų dalyvauti nustatant ir įgyvendinant nacionalinio
lygmens tikslus.
Parlamentas tvirtai remia strategiją „Europa 2020“. Daugelis iniciatyvų, skirtų jaunimo
nedarbo problemai spręsti, pavyzdžiui, ES Jaunimo garantijų iniciatyva ir būtinieji
stažuočių standartai, yra pagrįstos Parlamento pasiūlymais dėl konkrečių praktinių
veiksmų. Nuo 2010 m. Parlamentas tvirtai rėmė Jaunimo garantijų iniciatyvos sukūrimą
ir stebi jos įgyvendinimą. 2014 m. liepos 17 d. rezoliucijoje dėl jaunimo užimtumo
Parlamentas paragino sukurti ES teisinę sistemą, kuria nustatomi būtinieji Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo standartai,, apimantys pameistrystės kokybę bei
taikomi ir 25–30 metų amžiaus žmonėms. 2018 m. priimtoje rezoliucijoje dėl kito
ilgalaikio ES biudžeto Parlamentas paragino gerokai padidinti Jaunimo užimtumo
iniciatyvos įgyvendinimo finansavimą. 2020 m. spalio 8 d. Parlamentas priėmė
rezoliuciją, kurioje išreiškė susirūpinimą dėl savanoriško Jaunimo garantijų iniciatyvos
pobūdžio (šiuo metu tai Tarybos rekomendacija), ir paragino Komisiją pasiūlyti
privalomą priemonę. Parlamentas taip pat išreiškė smerkiamą požiūrį į neapmokamas
stažuotes ir paragino Komisiją peržiūrėti esamas Europos priemones, pavyzdžiui,
stažuočių kokybės sistemą ir kokybiškos bei veiksmingos pameistrystės europinę
sistemą. Parlamentas primygtinai reikalauja, kad į jaunimui skirtus pasiūlymus būtų
įtraukti kokybės kriterijai, įskaitant teisingo atlyginimo stažuotojams ir praktikantams
principą, galimybę naudotis socialine apsauga, tvarų užimtumą ir socialines teises.
Be to, Parlamentas savo 2015 m. spalio 29 d. rezoliucijoje pritarė požiūriui, išreikštam
rekomendacijoje dėl ilgalaikio nedarbo. Parlamento intensyvus darbas gebėjimų
ugdymo srityje turėjo poveikį Europos įgūdžių darbotvarkei.
Parlamento 2019 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl Europos semestro pabrėžiama, kad
ES socialiniai tikslai ir įsipareigojimai yra ne mažiau svarbūs nei jos ekonominiai
tikslai. Nuo COVID-19 protrūkio pradžios Parlamentas stengiasi sumažinti neigiamus
krizės padarinius, ypač darbo rinkai. 2020 m. liepos 10 d. priimtoje rezoliucijoje dėl
ES užimtumo gairių Parlamento nariai paragino imtis radikalių priemonių siekiant
sušvelninti pandemijos sukeltą sukrėtimą, visų pirma – peržiūrėti būsimas gaires
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atsižvelgiant į situaciją ir spręsti neatidėliotiną jaunimo nedarbo problemą patobulinant
Jaunimo garantijų iniciatyvą.
2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl stiprios socialinės Europos teisingai pertvarkai
užtikrinti Parlamentas paragino numatyti teisiškai įgyvendinamas socialines teises ir
konkrečius socialinius tikslus, kurie turėtų būti pasiekti iki 2030 m.

Monika Makay
09/2022
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