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Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas 

2016/2221(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0224/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi per pastaruosius 10 metų darbo rinkoje paplito nestandartinių formų 

užimtumas, o standartinių formų sutarčių dalis sumažėjo nuo 62 % iki 59 %; 

B. kadangi 2017 m. balandžio mėn. 28 ES valstybėse narėse buvo 19,121 mln. bedarbių, iš 

jų 15,04 mln. euro zonoje;  

C. kadangi 2017 m. balandžio mėn. 28 ES valstybėse narėse darbo neturėjo 3,746 mln. 

jaunuolių (jaunesnių negu 25 metų amžiaus asmenų), iš jų 2,617 mln. euro zonoje; 

D. kadangi šiuo metu 28 ES valstybėse narėse 122 mln. žmonių gyvena skurde (24,4 % 

gyventojų, palyginti su 23,8 % 2008 m.); kadangi 9,5 % Europos piliečių (beveik kas 

dešimtas) neišgali bent kartą per dvi dienas maitintis daug baltymų turinčiu maistu; 

E. kadangi per pastaruosius 15 metų plačiai paplito mažų garantijų darbo sutartis, pvz., 

nefiksuoto darbo laiko sutartys, neapmokamas darbas ir ne savo noru pasirenkamas 

darbas ne visą darbo dieną;  

F. kadangi šių naujų formų mažų garantijų darbas didina skurdo riziką ir nelygybę, ypač 

tarp jaunimo, ir turi ilgalaikių padarinių teisėms į pensiją ir socialinei apsaugai; 

G. kadangi parama viešosioms investicijoms ir jų paklausa yra itin svarbios siekiant 

paskatinti realiąją ekonomiką ir užtikrinti kokybiškas viešąsias ir socialines paslaugas 

piliečiams, ypač švietimo, pensijų ir sveikatos apsaugos srityse; 

H. kadangi daugelyje valstybių narių Europos Sąjungos struktūrinė, ekonominė ir prekybos 

politika bei neoliberalaus lankstumo principo propagavimas sugriovė vidaus paklausą, 

padidino nedarbo lygį ir socialinius ir ekonominius skirtumus bei sumažino darbuotojų 

teises ir apsaugą;  
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I. kadangi nuo 2008 m. ES griežto taupymo priemonės buvo viena iš pagrindinių 

nelygybės priežasčių – nustatyti regresiniai mokesčiai, taikomi ne pelnui, o darbui, 

sumažintos išlaidos socialinei gerovei ir darbo užmokestis ir pablogintos darbo sąlygos, 

o tokiu būdu krizės našta teko silpniausiems mūsų visuomenės sluoksniams; 

J. kadangi Graikija yra puikus pavyzdys, kaip ES ekonominė politika gerokai pablogina, o 

ne pagerina padėtį – nuo 2010 m. teikiant Europos pagalbą BVP sumažėjo nuo 354,461 

mlrd. JAV dolerių 2008 m. iki 194,851 mlrd. JAV dolerių 2015 m.; 

K. kadangi bendroji valiuta užkerta kelią įprastam valstybių tarpusavio konkurencingumo 

subalansavimui ir atima iš valstybių narių pagrindines ekonominės politikos priemones, 

kurios leistų joms absorbuoti asimetrinius sukrėtimus, todėl ji yra pagrindinis veiksnys, 

dėl kurio ES didėja nelygybė ir mažėja garantijos bei didėja makroekonominis 

disbalansas ir skirtumai tarp branduolio ir periferijos valstybių; 

L. kadangi atsirado naujos formos nesaugumas – skurstančių dirbančiųjų, kurie nepaisant 

užimtumo negali padoriai gyventi, reiškinys; 

1. pabrėžia, kad Komisija ir jos propagandinės strategijos (pavyzdžiui, strategija „Europa 

2020“) visiškai nepadeda įveikti nedarbo krizės; 

2. pabrėžia, kad, nepaisant nedarbo ir finansinės krizės, nuo kurių kenčia ES piliečiai, ES, 

prieštaraudama bet kokiai logikai, ir toliau gina savo atvirų durų politiką ir skatina 

iniciatyvas, kuriomis vien siekiama atsivežti milijonus darbuotojų, kurie bus 

išnaudojami Europos darbo rinkoje; 

3. mano, kad Komisija ir jos (struktūrinės) politikos priemonės yra pagrindinė priežastis, 

dėl kurios sumažėjo vidutinio ES piliečio grynosios disponuojamos pajamos, ir tokiu 

būdu platina skurdą ir naikina nacionalines pensijų sistemas; 

4. ragina visapusiškai gerbti nacionalinį ekonominį suverenitetą ir sustabdyti Sutarties dėl 

stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje galiojimą, nes 

ji yra pagrindinė kliūtis viešosioms investicijoms; pabrėžia, kad valstybėms narėms 

svarbu vykdyti deficitu finansuojamas viešąsias investicijas, skirtas jų konkretiems 

nacionaliniams poreikiams ir skatinti konkrečius ekonomikos sektorius, siekiant 

užtikrinti deramo darbo vietų kūrimą; primena, kad tik valstybės narės, naudodamos 

savo vidaus politiką, gali skatinti paklausą ir taip padėti jaunimui rasti kokybiškas darbo 

vietas; 

5. smerkia bendros valiutos asimetrinį ir iškraipomąjį poveikį visoms euro zonos 

valstybėms ir primygtinai ragina nedelsiant nustatyti atsisakymo dalyvauti procedūrą 

valstybėms narėms, kurios nori pasitraukti iš ekonominės ir pinigų sąjungos; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pačios Komisijos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 

dėl jose pateikiamų griežto taupymo raginimų didina nelygybę ir skurdą; 

7. pripažįsta, kad tam tikro masto gebėjimas prisitaikyti gali būti teigiamas dalykas, jei to 

siekia tiek darbdavys, tiek darbuotojas ir jei abi šalys derasi teisingai;  



 

AM\1129567LT.docx  PE605.567v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

8. reikalauja, kad Komisija nutrauktų savo nesubalansuotą ES masto politiką ir sudarytų 

sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti priemones nacionaliniu lygmeniu, siekiant 

užtikrinti savo piliečiams sprendimus, kuriais reaguojama į jų konkrečias problemas ir 

susirūpinimą keliančius klausimus; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad jaunimas yra mūsų ateitis ir kad šiuo metu jis yra ES politikos 

auka; todėl primena, jog svarbu, kad valstybėms narėms būtų leidžiama įgyvendinti 

būtiną politiką siekiant kurti darbo vietas jaunimui; 

10. primena, kad tik valstybės narės gali priimti sprendimą dėl priemonių skurstančių 

dirbančiųjų reiškiniui išvengti ir kad joms turi būti leista spręsti, kokias politikos 

priemones taikyti nacionaliniu lygmeniu kovojant su šia tendencija; 

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 

Or. en 

 

 


