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Pranešimas A8-0222/2015 

Martina Dlabajová 
Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje 

2014/2235(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0222/2015 

Europos Parlamento rezoliucija „Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI 

amžiuje: įgūdžių ugdymo politikos skatinimas ir kokybiškų teis÷mis grindžiamų darbo 
vietų kūrimas siekiant atsigauti po kriz÷s“ 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. teis÷kūros rezoliuciją d÷l pasiūlymo d÷l 

Europos parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo d÷l pradinio išankstinio finansavimo, 

skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms
1
, sumos 

padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1304/20135, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją d÷l jaunimo užimtumo
2
, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją d÷l pagarbos pagrindinei teisei 

laisvai jud÷ti ES, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose nurodytą 

vieną iš prioritetų: pad÷ti visiems asmenims tobulinti įgūdžius ir atskleisti jų geb÷jimus 

bei suteikti galimybę pakeisti gyvenimą, remiant šiuolaikinei ekonomikai tinkamus 

įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 17 d. Komisijos pasiūlymą d÷l Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento d÷l Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių 

naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresn÷s darbo rinkų integracijos,  

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją d÷l neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012/C 398/01), 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0110. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2014)0010. 
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– atsižvelgdamas į savo rekomendaciją ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos rekomendaciją 

d÷l pagrindinių geb÷jimų, reikalingų mokymuisi visą gyvenimą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir 

švietimo komiteto nuomonę (A8-0000/2015), 

A. kadangi profesijų ir joms skirtų darbo vietų, kurios lieka laisvos d÷l kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumo, skaičius valstyb÷se nar÷se labai skiriasi; 

B. kadangi didelis ilgalaikis nedarbo lygis kelia labai didelį nerimą – apie 12,4 mln. 

asmenų darbo neturi ilgiau negu metus, o iš jų – daugiau kaip 6 mln. – ilgiau negu 

dvejus metus; kadangi ilgalaikis nedarbas turi neigiamą poveikį asmenų ateičiai, o 

socialin÷s rinkos ekonomikos tvarumas tapo struktūrine problema; 

C. kadangi griežtas taupymas ir darbo rinkos reformos daro neigiamą poveikį darbo vietų 

kūrimui ir kokybei; kadangi pagrindinį saugumą darbuotojams ir darbdaviams 

užtikrinanti Europos darbo rinka prisideda siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 

užimtumo ir skurdo bei socialin÷s atskirties mažinimo tikslų įgyvendinimo; 

D. kadangi 2012 m. vienas iš trijų Europoje dirbančių asmenų buvo per aukštos arba per 

žemos kvalifikacijos savo darbui
1
 ir kadangi paprastai dauguma jaunų darbuotojų yra 

formaliai per aukštos kvalifikacijos, nors jie taip pat labiau nei vyresni darbuotojai yra 

linkę dirbti mažiau jų įgūdžius atitinkančius darbus; 

E. kadangi jaunimas neproporcingai nukent÷jo nuo kriz÷s ir tapo grupe, patiriančia 

didžiausią skurdo riziką; 

Ekonomikos kriz÷ ir jos padariniai 

1. apgailestauja, kad d÷l Europos ekonomikos kriz÷s piliečiai smarkiai nukent÷jo, nes 

padid÷jo skurdo ir nedarbo lygis, taip pat išaugo nelygyb÷; pažymi, kad daugelis 

valstybių narių susiduria su aukšto nedarbo lygio (ES-28 šalyse – 9,9 proc.) problema; 

taip pat yra susirūpinęs, kad jaunimo nedarbo lygis (ES-28 šalyse – 21,4 proc.) apskritai 

yra daug didesnis nei likusios gyventojų dalies; 

2. pabr÷žia, kad Europos darbo j÷gai kyla didelių sunkumų stengiantis susidoroti su 

2008 m. finansų kriz÷s, griežto taupymo priemonių ir jų nulemto ekonomikos 

sul÷t÷jimo padariniais; pažymi, kad šie neteisingi politiniai sprendimai l÷m÷ viešųjų 

išlaidų švietimui ir socialin÷ms paslaugoms sumažinimą ir tai, kad plačiai prad÷tos 

taikyti priemon÷s, mažinančios darbo apsaugą; 

3. pabr÷žia, kad kovos su krize priemon÷s, skirtos išlaidų mažinimui nuo kriz÷s 

nukent÷jusiose šalyse, jau pasirod÷ turinčios tiesioginį neigiamą poveikį, visų pirma 

jaunimui, d÷l to, kad buvo sumažintos švietimui, darbo vietų kūrimui ir paramos 

                                                 
1
 Europos Komisijos ataskaita „U˛imtumo ir socialin÷s tendencijos Europoje“, 2013 m. 
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paslaugoms skirtos l÷šos; apgailestauja, kad politika, kuria daromas poveikis jaunimui, 

buvo kuriama nedalyvaujant susijusiems asmenims ir jų atstovams; 

4. mano, kad, siekiant sąžiningesn÷s, tvaresn÷s ir labiau integracin÷s visuomen÷s ir kurti 

kokybiškas teis÷mis grindžiamas naujas darbo vietas, kuriose darbuotojai užsidirbtų 

pragyvenimui ir būtų gerinama jų socialin÷ įtrauktis, labai svarbu imtis plataus užmojo 

ekonomin÷s ir socialin÷s politikos ir tvarių darbo rinkos reformų, teikti geras viešąsias 

paslaugas ir vykdyti tikslines investicijas, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 

ilgalaikį ir tvarų finansavimą; taip pat pabr÷žia, kad reikia diegti tvarias, nuo skurdo 

gr÷sm÷s apsaugančias ir tvirtas socialin÷s gerov÷s sistemas; 

Pad÷tis ES darbo rinkoje 

5. pabr÷žia, kad, viena vertus, Europoje yra 24 mln. bedarbių, įskaitant 7,5 mln. 

nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių, bet, kita vertus, yra 2 mln. laisvų darbo vietų; 

pabr÷žia, kad net išsprendus su geb÷jimų neatitiktimi susijusius iššūkius nebus išspręsta 

struktūrin÷ masinio nedarbo Europoje problema; 

6. yra susirūpinęs d÷l to, kad nedarbo lygis ES išlieka palyginti aukštas (2015 m. kovo 

m÷n. duomenimis, nedarbo lygis ES-28 šalyse siek÷ 9,9 proc.) ir jis pastebimai 

sumaž÷jo tik keliose šalyse; atkreipia d÷mesį į tai, kad tarp valstybių narių esama 

didelių skirtumų: mažiausias nedarbo lygis yra Vokietijoje ir Austrijoje (apie 5 proc.), o 

didžiausias – Graikijoje ir Ispanijoje (atitinkamai 26 ir 23 proc.
1
); pabr÷žia, kad 

did÷jantys skirtumai valstybių narių darbo rinkose ir tarp jų gal÷tų pakenkti solidarumui 

Europos Sąjungoje; 

7. atkreipia d÷mesį į tai, kad vidutinis moterų užimtumo lygis ES yra daugiau nei 

10 procentinių punktų žemesnis už vyrų užimtumo lygį, ir pabr÷žia, kad strategijoje 

„Europa 2020“ užsibr÷žtas tikslas pasiekti 75 proc. užimtumą priklauso nuo moterų 

užimtumo lygio didinimo, visų pirma taikant darbo ir namų pareigų suderinimo 

programas; 

8. pažymi, kad jaunimo nedarbo lygis ES valstyb÷se nar÷se labai skiriasi, o kai kuriose iš 

jų 16–25 metų jaunimo nedarbo lygis viršija 50 proc.; pabr÷žia, kad d÷l didelio jaunimo 

nedarbo lygio ir d÷l to, jog jis daro poveikį visai kartai, kyla pavojus kartų pusiausvyrai; 

9. pabr÷žia, kad jaunimas, pereidamas nuo mokslo prie darbo, neretai susiduria su vis 

didesniais sunkumais, tod÷l paprastai yra mažiau apsaugotas nuo išnaudotojiškų darbo 

sąlygų ar prastos kokyb÷s arba mažų garantijų darbo; taip pat pabr÷žia, kad dabartin÷ 

retorika apie įsidarbinimo galimybes tarsi verčia jaunuolius bet kokia kaina ar bet 

kokiomis sąlygomis priimti darbo pasiūlymus, nepaisant savo teisių; 

10. pažymi, kad, palyginti su vidutiniu ES užimtumo lygiu, neįgalių asmenų užimtumas vis 

dar yra 26 proc. mažesnis, o daugiau kaip 50 proc. neįgalių asmenų neturi darbo; 

11.  pabr÷žia, kad siekiant sukurti palankų investicijoms klimatą yra būtina kvalifikuota 

darbo j÷ga, geb÷jimas kurti naujoves, aktyvių piliečių dalyvavimas demokratiniuose 

procesuose, did÷janti perkamoji galia, taip pat stabili socialin÷ ir ekonomin÷ bei politin÷ 

                                                 
1 Europos Komisijos ataskaita „ES u˛imtumo ir socialin÷s pad÷ties ketvirčio apžvalga.“ 2015 m. kovo m÷n. 



 

AM\1071381LT.doc  PE565.785v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

aplinka; 

12. atkreipia d÷mesį į aukštą ilgalaikio nedarbo lygį ir įsp÷ja, kad šią problemą būtina 

spręsti nedelsiant, nes ji sunkiai įveikiama;  

13. pažymi, kad Europos darbo rinka susiduria su keletu svarbių iššūkių, įskaitant 

kintančius įvairių darbo j÷gos įgūdžių paklausos modelius, globalizaciją, sparčius 

technologijų pokyčius ir raidą, taip pat sen÷jančią visuomenę, ir visa tai reikalauja 

atitinkamai pritaikyti darbo rinkos ir pagrindinių socialin÷s apsaugos sistemų politiką; 

ragina ES ir valstybes nares spręsti priežiūros pareigų poveikį darbuotojams, tiek 

atsižvelgiant į priežiūros darbuotojų darbo sąlygas, jų įgūdžių tobulinimą ir galimybes 

mokytis visą gyvenimą, tiek į darbo vietos ir darbo sąlygų pritaikymą darbuotojams, 

kurie yra atsakingi už kitų asmenų priežiūrą; 

14. pažymi, kad kai kuriose valstyb÷se nar÷se ir regionuose aukštas nedarbo lygis žlugdo 

socialinę ir regioninę sanglaudą;  

15. susirūpinęs pažymi, kad visoje ES vis dar daug nesavanoriško darbo ne visą darbo dieną 

ir laikino darbo, fiktyvaus savarankiško darbo ir mažų garantijų darbo atvejų; pažymi, 

kad 50 proc. 2014 m. sukurtų darbo vietų buvo laikinos; pažymi, kad kai kuriose 

valstyb÷se nar÷se dauguma jaunuolių dirba laikiną darbą; pabr÷žia, kad ir prieiga prie 

darbo rinkos, ir prie oficialaus kokybiško darbo jaunimui tampa vis sud÷tingesn÷; tai 

sukelia dar didesnę jaunimo ir vyresnių žmonių atskirtį; 

16. atkreipia d÷mesį į tai, kad, pasak Komisijos, dirbančiųjų skurdas neišnyko ir kad 

50 proc. visų darbo ieškančių asmenų nepakanka užtikrinti užimtumo, kad jie įveiktų 

skurdą; smerkia tai, kad valstyb÷se nar÷se plačiai naudojamos išimtys nustatant 

didžiausią darbo valandų skaičių ir kad vis daugiau darbuotojų kenčia nuo did÷jančio 

darbo intensyvumo;  

17. atkreipia d÷mesį į tai, kad išnaudojimas darbe yra vienas iš darbo vietų kokyb÷s 

blog÷jimo ES veiksnių; ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti darbuotojų teises, 

socialinį dialogą ir kolektyvinių derybų institucijas ir pagerinti būtinųjų darbo sąlygų ir 

darbo užmokesčio standartus; 

Įtraukios ES darbo rinkos skatinimas 

18. yra įsitikinęs, kad siekiant sukurti įtraukią ES darbo rinką reikia plataus užmojo 

reformų, kuriomis būtų didinama įtrauktis, saugumas, savanoriškas judumas ir darbo 

rinkos dalyvavimas kuriant kokybiškas darbo vietas; ragina valstybes nares sukurti 

apsauginį tinklą, kuris pad÷tų spręsti problemas, susijusias su d÷l technologijų pl÷tros 

darbuotojams daromu poveikiu, užtikrinant, kad šie darbuotojai gautų atitinkamas 

pajamas ir mokymą visą profesinį gyvenimą ir pereinamaisiais laikotarpiais; 

19. pabr÷žia asmenin÷s ir profesin÷s raidos bei galimybių toliau mokytis ir gauti profesinį 

išsilavinimą po universiteto baigimo svarbą; primena, kad šiuo atžvilgiu reikia 

investicijų, kad žmon÷s gal÷tų bet kuriame savo gyvenimo etape dalyvauti 

įkvepiančiuose mokymuose ir kad būtų skatinamas mokymasis visą gyvenimą, o tai 
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stiprintų socialinę įtrauktį, aktyvų pilietiškumą ir savęs išlaikymą; pabr÷žia, kad tokios 

priemon÷s tur÷tų būti derinamos su pensijų ir socialin÷s sistemos reformomis, siekiant 

pad÷ti žmon÷ms darbe ir ne darbe ir paskatinti tolesnį mokymąsi, kartu nenutraukiant 

paramos tiems, kuriems jos reikia; 

20. primena sąžiningo, teis÷mis grindžiamo ir savanoriško darbuotojų judumo svarbą 

kuriant įtraukią darbo rinką, pagrįstą vienodo atlygio už vienodą darbą principu, ir 

primena, kad reikia mažinti administracines ir kalbines kliūtis; ragina didinti 

informuotumą apie visos ES darbo vietų portalą EURES ir toliau jį tobulinti, taip pat 

stiprinti valstybinių užimtumo tarnybų tarpusavio bendradarbiavimą; pabr÷žia, kad 

visose šalyse reikia labiau užtikrinti formaliąsias, neformaliąsias ir savišvietos 

kvalifikacijas, įgytas kilm÷s šalyje arba kitoje valstyb÷je; 

21. pakartoja, kad Europoje reikia išnaudoti didelį moterų ekonominį potencialą ir kad 

būtina sukurti tinkamas sąlygas moterims kilti karjeros laiptais ir siekti aukštesnių 

pareigų įmon÷se arba prad÷ti savo verslą; pabr÷žia, kad būtina pašalinti moterų 

išsilavinimo ir jų dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje atotrūkį; primena apie lyčių 

lygyb÷s, įskaitant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo panaikinimą bei moterų 

užimtumo lygio didinimą, taip pat profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimo politikos 

stiprinimą, svarbą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir skurdo bei socialin÷s 

atskirties mažinimo tikslų; 

22. palankiai vertina teigiamus rezultatus, pasiektus bandomąja profesinio judumo 

programa „Tavo pirmasis EURES darbas“, kurią taikant galima veiksmingai pasiekti 

jaunimą ir sukurti pritaikytas paslaugas tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek 

darbdaviams; pabr÷žia teigiamą šalutinį šios programos ir EURES poveikį; 

23. mano, kad nuosekli ir išsami strategija, kuria būtų siekiama sukurti veiksmingesnių ir 

visiems naudingų darbo organizavimo formų visapusiškai išnaudojant darbuotojų žinių 

potencialą ir gerinant jų darbo vietų kokybę, pad÷tų sustiprinti darbo rinkos atsparumą; 

pažymi, kad siekiant stiprinti darbuotojų dalyvavimą kuriant inovacijas, remti 

darbuotojų dalyvavimo ir įgūdžių pritaikymo gerinimą ir tokiu būdu pagerinti ir įmonių 

veiklos rezultatus gal÷tų būti sukurta įtraukesnių ir daugiau galimybių suteikiančių 

darbo organizavimo formų; 

Būsimų įgūdžių poreikių numatymas 

24. pabr÷žia, kad atsižvelgiant į prognozuojamus greitus darbo rinkos pokyčius investicijos 

į švietimą ir mokymą reikalingos šiandienos jaunimui; pabr÷žia, kad kvalifikacijos 

k÷limo politika tur÷tų būti skirta ne tik darbo rinkos poreikiams tenkinti, bet ir suteikti 

asmenims reikiamų universaliųjų įgūdžių, kad jie gal÷tų tobul÷ti kaip aktyvūs ir 

atsakingi piliečiai; ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti tai, kad švietimas ir 

mokymas n÷ra vien tik darbo rinkos priemon÷, kaip jie n÷ra skirti vien būsimiems 

darbuotojams ugdyti – tai yra visų pirma pagrindin÷ teis÷ ir esmin÷ vertyb÷ savaime; 

25. yra įsitikinęs, kad, siekiant numatyti būsimus geb÷jimų poreikius, kai aktualu, 

įgyvendinant profesin÷s kvalifikacijos programas būtų galima įtraukti darbo rinkos 

suinteresuotuosius subjektus, įskaitant socialinius partnerius; 
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Tęstinio įtraukaus švietimo ir visų mokymo svarba  

26. primena, kad teis÷ į mokslą yra pagrindin÷ teis÷, ir pabr÷žia, kad reikia d÷ti pastangas 

formuojant individualų požiūrį į asmens karjeros raidą ir mokymąsi visą gyvenimą bei 

mokymą asmeniui per visą jo karjeros laikotarpį; yra įsitikinęs, kad patarimai ir 

konsultacijos, kuriais sprendžiami individualių poreikių klausimai ir susitelkiama į 

individualių įgūdžių vertinimą ir stiprinimą, turi būti pagrindinis švietimo ir įgūdžių 

politikos veiksnys nuo kiekvieno asmens ugdymo pradžios;  

27. yra įsitikinęs, kad mokymo ir kitos profesin÷s kvalifikacijos mokymo programos turi 

būti kuriamos ir įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant visų pirma su susijusiais 

asmenimis, tačiau taip pat ir su socialiniais partneriais bei organizacijomis, 

atstovaujančiomis studentams ir bedarbiams, kad darbuotojų naujai įgyti geb÷jimai būtų 

geriau orientuoti į darbo rinkos poreikius; 

28. pabr÷žia ir atkreipia d÷mesį į būtinybę Komisijai stiprinti Jaunimo garantijų 

nacionalinių įgyvendinimo planų ir veiksmingo jų panaudojimo vietoje steb÷seną; 

ragina Komisiją valstyb÷ms nar÷ms parengti aiškias ir nedviprasmiškas konkrečioms 

šalims skirtas rekomendacijas d÷l Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir 

kokybiško užimtumo; 

29. atkreipia d÷mesį į Audito Rūmų atskleistas problemas ataskaitoje „Jauni bedarbiai 

Europoje: kliūtys įgyvendinant ES Jaunimo garantijų iniciatyvą“ ir pritaria Audito 

Rūmų nuomonei, visų pirma d÷l bendro šios programos finansavimo tinkamumo, 

„kokybiško darbo pasiūlymo“ apibr÷žties ir d÷l to, kaip Komisija vykdo steb÷jimą ir 

praneša apie rezultatus; 

30. primena, kad labai svarbu darbo ieškantiems asmenims, studentams ir darbininkams 

teikti asmeniškai pritaikytų rekomendacijų ir konsultacijų, kaip ieškoti darbo, kokios 

galimyb÷s toliau mokytis, ir užtikrinti, kad jų geb÷jimai ir kompetencija būtų 

pripažįstami ir patvirtinti vadinamajame kompetencijų pase, kuriame nurodomi 

formaliuoju, neformaliuoju mokymusi ir savišvieta įgyti geb÷jimai ir kompetencija; 

31. pabr÷žia, kad teis÷ į švietimą ir mokymąsi yra ypač svarbi ilgalaikiams bedarbiams; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad ilgalaikiams bedarbiams naudingiausias teis÷mis grindžiamas 

požiūris, kuriuo atsižvelgiama į konkrečius jų poreikius, o ne standartin÷s priemon÷s; 

pabr÷žia, kad ilgalaikiai bedarbiai turi žinoti apie savo teisę į mokymą, kad jiems 

skirtose priemon÷se turi būti atsižvelgiama į asmeninį pasirinkimą ir poreikius, taip pat į 

įsisavinimo galimybes, ir kad mokymo poreikiai būtų ekonominiu požiūriu prieinami ir 

derami, ir atitiktų tikruosius jų poreikius; primena, kad įvykdžius šias sąlygas ilgalaikiai 

bedarbiai tur÷s galimybių pasinaudoti kvalifikacijos k÷limu kaip galimybe pagerinti 

savo darbo ir gyvenimo sąlygas; 

32. pabr÷žia, kad Jaunimo garantijų iniciatyva yra svarbi priemon÷ siekiant pad÷ti jauniems 

žmon÷ms sklandžiai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir rasti kokybišką darbą 

užsiimant pameistryste, mokomąja praktika ar tęsiant mokslus; ragina Komisiją 

nustatyti visapusišką Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo steb÷jimo sistemą, 

ypatingą d÷mesį skiriant darbo pasiūlymų kokybei; 
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33. pabr÷žia, kad itin svarbu užtikrinti lygias galimybes ir galimybes įgyti išsilavinimą ir 

mokytis, visų pirma palankių sąlygų neturinčioms grup÷ms, ir teikti veiksmingą paramą, 

taip pat kovoti su socialine atskirtimi ir sudaryti palankesnes sąlygas gauti darbą; 

Per÷jimo iš švietimo sistemos į darbo rinką r÷mimas 

34. mano, kad dvejopo profesinio mokymo sistemos ir atitinkamos darbu grindžiamos 

mokymo sistemos pasirod÷ esančios tinkamos priemon÷s teikiant su darbu susijusius 

mokymus per÷jimo į darbo rinką laikotarpiu; pabr÷žia, kad reikia skatinti darbdavių 

d÷mesį šiomis sistemomis kaip investicija į kvalifikuotus būsimus darbuotojus; taip pat 

pabr÷žia, kad darbu grindžiamas mokymas tur÷tų būti vykdomas pasitelkiant 

pedagoginį požiūrį ir niekada netur÷tų būti laikomas alternatyva pigiai darbo j÷gai; 

35. pažymi, kad šiandienin÷s profesinio mokymo sistemos yra tam tikrų istorinių ir 

kultūrinių j÷gų rezultatas, o jas suformavo vyraujančios teis÷s normos, tradicijos, 

pedagogikos principai ir institucijų struktūros;  

36. pabr÷žia, kad kiekviena nacionalin÷ profesinio mokymo sistema yra priemon÷ tam 

tikriems tikslams, kurie skirtingose valstyb÷se nar÷se gali skirtis, pasiekti, tod÷l apie jas 

galima spręsti tik pagal tai, ar tų tikslų buvo s÷kmingai pasiekta; pabr÷žia, kad perkelti 

profesinio mokymo sistemą iš vienos valstyb÷s nar÷s į kitą galima tik tuo atveju, jei 

sąlygos atitinkamose valstyb÷se yra palyginamos arba gali būti pritaikytos; 

37. atkreipia d÷mesį į ypač nerimą keliančius duomenis d÷l darbo neturinčių ir 

nesimokančių jaunuolių skaičiaus, kuris daugumoje valstybių narių viršija 10 proc.; 

pabr÷žia tiesioginį didelio jaunimo nedarbo ir mokyklos nebaigimo ryšį; pabr÷žia, kad 

skubiai nesi÷mus ryžtingų veiksmų Europos ir nacionaliniu lygmenimis visa jaunų 

europiečių karta rizikuoja negauti pakankamo išsilavinimo ir nepatekti į darbo rinką, o 

tai tur÷tų dramatiškų padarinių socialinei struktūrai, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir 

apskritai Europos ekonominio modelio tvarumui; 

38. pabr÷žia, jog svarbu, kad profesinis orientavimas būtų vykdomas atliekant vertinimą ir 

aukštos kvalifikacijos užimtumo konsultantams ir savitarpio mokymosi konsultantams 

teikiant asmeniškai pritaikytus karjeros patarimus, pagrindinį d÷mesį skiriant 

individualiems įgūdžiams ir poreikiams; 

39. pažymi, kad siekiant s÷kmingo per÷jimo iš švietimo sistemos į darbo rinką labai svarbu 

suteikti jaunimui pagrindinius universalius geb÷jimus, kad jie gal÷tų priimti informacija 

pagrįstus sprendimus ir ugdytų iniciatyvumo jausmą bei savimonę; pabr÷žia socialin÷s 

apsaugos sistemų, užtikrinančių kokybišką per÷jimą, įskaitant per÷jimą iš švietimo 

sistemos ir darbo rinką, iš vieno darbo į kitą darbą ir iš÷jimo į profesin÷s karjeros 

pertraukas bei grįžimo iš jų, svarbą; 

40. pabr÷žia dualinio švietimo ir mokymo programų, pagal kurias teorija derinama su 

praktiniu mokymu, svarbą; atsižvelgdamas į tai, primena, kad profesinis rengimas ir 

mokymas yra svarbūs nuolatiniam įgūdžių ir kompetencijos ugdymui; pabr÷žia, kad 

reikia aktyviai naudotis moksleivių konsultavimo paslaugomis kaip priemone siekiant 

panaikinti profesijos rinkimosi stereotipus ir užtikrinti, kad profesinis rengimas ir 

mokymas nebūtų laikomas alternatyva, kurią pasirinkti moksleiviai yra priverčiami; 
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pabr÷žia, kad profesinio rengimo ir mokymo studijų diplomas tur÷tų suteikti teisę siekti 

ir akademinio, ir aukštojo profesinio išsilavinimo, ir kad jis netur÷tų būti laikomas 

mažiau vertu už akademinio išsilavinimo diplomą; pabr÷žia aukštos kokyb÷s ir mokamų 

stažuočių, profesinio konsultavimo ir praktinių įgūdžių įtraukimo į mokymo programas 

svarbą; 

41. pabr÷žia, jog svarbu, kad valstyb÷s nar÷s ir atskiri darbdaviai tinkamai finansuotų ir 

taikytų aukštos kokyb÷s profesin÷s praktikos ir pameistryst÷s programas bei mokymą 

mokyklose ir praktinį mokymą; primena, jog būtina, kad šios programos atitiktų 

būtiniausius kokyb÷s, socialin÷s apsaugos ir darbo užmokesčio standartus ir kad 

valdžios institucijos jas deramai finansuotų ir prižiūr÷tų; ragina valstybes nares nustatyti 

priemones, kurias taikant būtų galima užtikrinti, jog pažeidžiami asmenys būtų 

skatinami dalyvauti šiose programose ir kad jiems būtų deramai atstovaujama; 

42. yra įsitikinęs, kad siekiant rasti geriausių būdų geb÷jimų neatitikties problemai spręsti 

visais aspektais, reikia stiprinti socialinį dialogą reikalingų įgūdžių klausimu ir į jį 

įtraukti studentus ir jaunimo organizacijas;  

43. yra įsitikinęs, kad Jaunimo garantijų iniciatyva gal÷tų būti pirmasis žingsnis siekiant 

teis÷mis grindžiamo požiūrio į jaunimo poreikius užimtumo atžvilgiu; primena 

darbdavių įsipareigojimą dalyvauti suteikiant jaunimui prieinamas profesinio mokymo 

programas ir aukštos kokyb÷s stažuotes; pabr÷žia, kad turi būti nepakenkta deramo 

darbo jaunimui kokyb÷s aspektui ir kad dedant pastangas svarbiausias d÷mesys turi būti 

skiriamas darbo j÷gos standartams ir kitiems su darbo kokybe susijusiems standartams, 

pvz., darbo laikui, minimaliam darbo užmokesčiui, socialinei apsaugai ir sveikatai bei 

saugai darbe; 

Darbo j÷gos migracija ir sąžiningas judumas 

44. atkreipia d÷mesį į tai, kad 7 mln. ES piliečių gyvena arba dirba ne toje valstyb÷je nar÷je, 

kurios piliečiai jie yra, o visoje ES yra 1,1 mln. tarpvalstybinių darbuotojų ir 1,2 mln. 

komandiruotų darbuotojų; pabr÷žia, kad reikia skatinti savanorišką darbo j÷gos judumą 

nustatant visišką socialinių teisių perk÷limą Sąjungoje, ir pakartoja programos 

„Erasmus+“, Europos socialinio fondo ir EURES svarbą šiuo atžvilgiu;  

45. pabr÷žia, kad reikalingas visapusiškas požiūris darbo j÷gos migracijos ir sąžiningo 

judumo klausimais, kuris būtų grindžiamas laisvo piliečių ir darbuotojų jud÷jimo ir 

vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principu; šiomis aplinkyb÷mis pabr÷žia, 

kad būtina, jog valstyb÷s nar÷s atitinkamai įgyvendintų 2014/67/ES direktyvą d÷l 

vykdymo užtikrinimo, panaikintų esamas spragas Darbuotojų komandiravimo 

direktyvoje 96/71/EB ir imtųsi priemonių, kad būtų užkirstas kelias susijusiam 

sukčiavimui; yra susirūpinęs d÷l galimo protų nutek÷jimo tam tikrose valstyb÷se nar÷se 

ir regionuose; 

46. primena, kad reikia sudaryti palankias sąlygas pasienio darbuotojų judumui, suteikiant 

daugiau informacijos apie EURES tarpvalstybines partnerystes, kuriomis siekiama 

skatinti tarpvalstybinių darbuotojų judumą ir panaikinti su tuo susijusias kliūtis, 

suteikiant darbuotojams informacijos ir patarimų galimybių įsidarbinti ir gyvenimo bei 
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darbo sąlygų abipus sienos klausimais; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad EURES 

tarpvalstybin÷ partneryst÷ yra svarbi priemon÷ siekiant geriau valdyti tarpvalstybinius 

darbo vietų kūrimo šaltinius ir sukurti geriau integruotą ES darbo rinką;  

47. primena, kad būtina gerbti iš trečiųjų šalių imigravusių darbuotojų gyventojų ir 

darbuotojų teises ir pabr÷žia, kad reikia pašalinti nereikalingas administracines kliūtis, 

susijusias su jų patekimu į Europos Sąjungą; yra susirūpinęs d÷l neigiamo Europos 

migracijos politikos poveikio trečiosioms šalims, įskaitant poveikį socialinei sanglaudai 

ir protų nutek÷jimą; ragina ES ir valstybes nares ankstyvuoju etapu mažinti protų 

nutek÷jimo poveikį susijusiose trečiosiose šalyse; 

48. primena, kad reikia užtikrinti visišką socialin÷s apsaugos teisių perkeliamumą ES ir 

didesnį susijusių darbuotojų informuotumą apie darbuotojų ir socialines teises, siekiant 

paskatinti darbuotojų judumą ES ir sudaryti jam galimybių; 

49. primena, kad d÷l kriz÷s ir skirtingos ES valstybių narių ekonomin÷s pad÷ties priverstinis 

jaunimo judumas tampa vis didesnis; primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad 

pagrindin÷ teis÷ laisvai jud÷ti nesukeltų žalos; tod÷l ragina ES ir valstybes nares 

užtikrinti, kad jauniems judiems studentams ir darbuotojams būtų teikiamos kokybiškos 

viešosios paslaugos, o teis÷s į darbą ir socialinę apsaugą nebūtų nei ribojamos, nei 

draudžiama jomis pasinaudoti; 

Keitimasis geriausia patirtimi ES ir jos patvirtinimas 

50. pabr÷žia, jog reikia, kad valstyb÷s nar÷s keistųsi geriausia patirtimi ir ją patvirtintų, 

ypač kai tai susiję su profesinio lavinimo bei mokymo sistemomis ir programomis, 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatais, mokymosi visą gyvenimą 

strategijomis, kartu pripažįstant kiekvienos darbo rinkos ir švietimo sistemos ypatumus;  

51. pabr÷žia svarbų neformaliojo mokymosi, savišvietos, savanoriavimo ir mokymosi visą 

gyvenimą vaidmenį siekiant įgyti įgūdžių ir kvalifikaciją; ragina valstybes nares 

pagerinti prieigą prie suaugusiųjų mokymosi ir antros galimyb÷s mokytis; ragina 

darbdavius ir švietimo paslaugų teik÷jus pripažinti ir patvirtinti neformalųjį mokymąsi 

ir savišvietą; 

MVĮ ir labai mažos įmon÷s 

52. yra įsitikinęs, kad reik÷tų sukurti specialias paramos priemones jauniems verslininkams, 

kad jiems būtų lengviau gauti informaciją ir finansavimą, įskaitant vieno langelio 

principu veikiančias informavimo ir paramos paslaugas jaunimui jau veikiančiose 

verslumo r÷mimo organizacijose; 

53. mano, kad neformalusis švietimas, visų pirma jaunimo organizacijose, skatina 

kūrybingumą, iniciatyvumą ir atsakomybę už savo veiksmus ir gali padidinti jaunimo 

galimybes darbo rinkoje; 

54. pabr÷žia, kad siekiant palengvinti veiklą pradedančių įmonių, MVĮ, labai mažų įmonių 

ir socialin÷s ekonomikos veik÷jų steigimą ir veiklą bei kvalifikuotos darbo j÷gos 

samdymą ir darbuotojų mokymą, labai svarbios paramos priemon÷s;  
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Inovacijos ir skaitmeninimas. Nauji įgūdžiai ir darbo vietos 

55. pabr÷žia inovacijų ir skaitmeninimo svarbą teisingesnei, tvaresnei ir įtraukesnei 

visuomenei ir atsižvelgdamas į tai pažymi, kad reikia perteikti žinias, ugdyti 

kūrybiškumą ir reikiamus geb÷jimus, siekiant kurti inovatyvius, kūrybiškus ir 

skaitmeninius produktus bei paslaugas; pažymi, kad reikia panaikinti skaitmeninę 

atskirtį ir mokantis visą gyvenimą vystyti skaitmeninius įgūdžius, taip pat į mokymosi 

programas integruoti žinias apie naujas žiniasklaidos priemones ir naujas technologijas; 

pabr÷žia, kad reikia kurti naujoviškus mokymosi būdus ir sudaryti daugiau e. mokymosi 

ir nuotolinio mokymosi galimybių, pasitelkiant atviruosius švietimo išteklius, taip 

visiems sudarant vienodas galimybes gauti išsilavinimą ir mokymą; 

56. atkreipia d÷mesį į darbo vietų kūrimo galimybes, kurių atsirastų investuojant į švietimą, 

inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę pl÷trą ir planuojant per÷jimą prie 

socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarios ekonomikos; 

Su įtraukia darbo rinka susijusios priemon÷s 

57. susirūpinęs pažymi, kad daugumoje valstybių narių Jaunimo garantijų programos patyr÷ 

nes÷kmę ir kad v÷luojama jas vykdyti; ragina Komisiją pateikti išsamų šios iniciatyvos 

ir įvairių jos įgyvendinimo formų poveikio vertinimą ir įvertinti galimybes padidinti 

finansavimą pagal dabartinę DFP; 

58. primygtinai ragina Komisiją siekti daugiau, nei numatyta 2014 m. kovo m÷n. Tarybos 

rekomendacijoje d÷l kokybiškos stažuočių sistemos, ir pasiūlyti naują kokyb÷s sistemą 

siekiant išvengti jaunų darbuotojų diskriminacijos ir išnaudojimo; 

59. pabr÷žia, kad siekiant paskatinti darbo rinkoje diskriminuojamų grupių įsidarbinimo 

galimybes ir suteikti galimybių siekti karjeros reikia specialių priemonių ir paramos 

darbdaviams, visų pirma MVĮ ir labai mažoms įmon÷ms; atkreipia d÷mesį į darbdavių 

socialin÷s atsakomyb÷s visų darbuotojų ir visuomen÷s atžvilgiu svarbą; yra įsitikinęs, 

kad institucijos, atsakingos už švietimą ir mokymą, tur÷tų reikalauti užtikrinti tokią 

socialinę atsakomybę;  

Pasiūlymai d÷l politikos ir rekomendacijos 

60. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti inovatyvius būdus, kuriais būtų skatinama 

kokybiškai ir tikslingai investuoti į ES, siekiant kurti sąžiningesnę, tvaresnę ir 

įtraukesnę visuomenę ir kokybiškas teis÷mis grindžiamas darbo vietas; 

61. ragina valstybes nares perkelti mokesčių naštą nuo darbuotojų kitiems, mažesnį poveikį 

užimtumui ir našumui turintiems mokesčių šaltiniams kartu užtikrinant tinkamas 

socialin÷s apsaugos sistemas; 

62. ragina valstybes nares užtikrinti, kad darbo rinkos reformomis būtų siekiama ne tik 

skatinti kurti kokybiškas darbo vietas, bet ir mažinti segmentaciją, didinti pažeidžiamų 

grupių įtrauktį į darbo rinką, skatinti lyčių lygybę, mažinti dirbančiųjų skurdą ir 

užtikrinti pakankamą socialinę apsaugą visiems darbuotojams, įskaitant savarankiškai 
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dirbančius asmenis; 

63. ragina valstybes nares investuoti į ankstyvąjį ugdymą ir ankstyvą užsienio kalbų bei 

informacinių bei ryšių technologijų mokymą pradin÷se mokyklose; 

64. ragina valstybes nares galiausiai pereiti nuo geriausios patirties steb÷jimo prie politinių 

veiksmų, kuriais būtų mažinamas nedarbo lygis, skurdas ir nelygyb÷, taip pat imtis 

reformų, grindžiamų tos patirties pavyzdžiais; 

65. ragina miestus ir regionus teikti d÷mesį aukštos kokyb÷s švietimui ir mokymui bei 

kovai su mokyklos nebaigimu ir jaunimo nedarbu, nes jauniems žmon÷ms skubiai reikia 

naujų galimybių, – tod÷l tur÷tų būti daroma viskas, kas įmanoma, jiems paremti; 

66. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti socialines ir solidarumo įmones, nes 

jos geriau supranta savo atsakomybę aplinkos, vartotojų ir darbuotojų atžvilgiu; 

67. ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant mažinti darbo užmokesčio skirtumus, įdiegti 

Europos minimalaus darbo užmokesčio sistemą, pagrįstą kiekvienai valstybei narei 

taikomais ribiniais dydžiais, kad teis÷s aktais arba sutartimis būtų užtikrintos deramos 

pajamos, laikantis nacionalin÷s praktikos; 

68. prašo Komisijos sukurti europinę įgūdžių, kurie yra bendri tam tikrai veiklai ir 

profesijai, pripažinimo ir tvirtinimo platformą, kuri apimtų ir savanorišku darbu įgytų 

įgūdžių pripažinimą; 

69. ragina valstybes nares įgyvendinti 2012 m. Tarybos rekomendaciją d÷l formaliojo ir 

neformaliojo mokymosi rezultatų patvirtinimo, kaip būdo pripažinti geb÷jimus, įgytus 

savišvietos būdu, visų pirma savanorių ir jaunimo sektoriuje, ir paremti mokymosi visą 

gyvenimą politikos įgyvendinimą; 

70. ragina valstybes nares užtikrinti deramą tęstinio švietimo ir mokymo institucijų 

finansavimą, kad mokymosi visą gyvenimą programose gal÷tų dalyvauti daugiau 

žmonių; 

71. ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti kintančių darbo rinkų prognozes, ypač 

atsižvelgiant į globalizacijos keliamus iššūkius; 

72. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 

 

 


