
 

AD\1148992LT.docx  PE617.994v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
 

2017/2279(INI) 

22.3.2018 

NUOMONĖ 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 

pateikta Regioninės plėtros komitetui 

dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos 

Sąjungoje. 7-oji Europos Komisijos ataskaita 

(2017/2279(INI)) 

Nuomonės referentė: Marita Ulvskog 

 



 

PE617.994v02-00 2/10 AD\1148992LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1148992LT.docx 3/10 PE617.994v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi nedarbas ir jaunimo nedarbas Sąjungoje nuo 2013 m. palaipsniui mažėjo, tačiau 

vis dar yra didesnis už 2008 m. buvusį nedarbą – šiuo metu jis siekia atitinkamai 

7,3 proc. ir 16,1 proc. (2017 m. gruodžio mėn.)1, o jo lygis įvairiose valstybėse narėse, 

ypač labiausiai nuo finansinės krizės nukentėjusiose ES valstybėse narėse, labai skiriasi; 

kadangi pradėjo mažėti regioniniai skirtumai; kadangi nedarbo rodikliai valstybėse 

narėse vis dar labai skiriasi ir, pagal paskutinius duomenis, įvairuoja nuo 2,4 proc. 

Čekijoje ir 3,6 proc. Vokietijoje iki 16,3 proc. Ispanijoje ir 20,9 proc. Graikijoje2; 

kadangi paslėpto nedarbo lygis (rodantis norinčius dirbti, tačiau darbo aktyviai 

neieškančius bedarbius) 2016 m. sudarė 18 proc.;  

B. kadangi nemažėja ilgalaikio nedarbo lygis, kai kuriose valstybėse narėse sudarydamas 

daugiau kaip 50 proc. viso nedarbo, ir siekia 45,6 proc. ES ir 49,7 proc. – euro zonoje; 

kadangi nedarbo lygis rodo tik asmenis, kurie neturi darbo ir aktyviai ieškojo darbo per 

keturias paskutines savaites, o ilgalaikio nedarbo lygis tik nurodo, kiek 15–74 metų 

amžiaus ekonomiškai aktyvių gyventojų neturėjo darbo 12 ar daugiau mėnesių; 

C. kadangi užimtumo lygis ES didėjo ketverius metus iš eilės ir dabar siekia 72,3 proc., 

viršydamas 2008 m. rodiklį, tačiau keliose valstybėse narėse jis vis dar yra mažesnis už 

rodiklį prieš krizę3; kadangi vidutinis užimtumo lygis vis dar labai skiriasi daugiau ir 

mažiau išsivysčiusiuose regionuose, tačiau regioniniai skirtumai pradėjo mažėti; 

kadangi užimtumo lygis skiriasi – kai kuriose valstybėse narėse jis gerokai žemesnis nei 

ES vidurkis (58 proc. Graikijoje, 64 proc. Kroatijoje, 63 proc. Italijoje ir 66 proc. 

Ispanijoje), o Nyderlanduose, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Čekijoje, 

Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Austrijoje ir Švedijoje jis siekia daugiau kaip 75 proc.4; 

kadangi užimtumas, matuojamas pagal vieno darbuotojo dirbtų valandų skaičių, vis dar 

yra 3 proc., o euro zonoje – 4 proc. mažesnis už užimtumo lygį prieš krizę5; kadangi 

jaunimas vis dažniau įdarbinamas nestandartinių ir netipinių formų darbo vietose6; 

kadangi reikėtų smerkti piktnaudžiavimą darbo ne visą darbo laiką sutartimis; 

D. kadangi daugelyje mažiau išsivysčiusių regionų BVP vienam gyventojui priartėjo prie 

ES vidurkio, nes sparčiau augo našumas, bet užimtumas sumažėjo; kadangi keliose 

valstybėse narėse bendrosios disponuojamosios namų ūkių pajamos vienam gyventojui 

vis dar nesugrįžo į prieš krizę buvusį lygį; kadangi padidėjusi pajamų nelygybė keliose 

valstybėse narėse nuo krizės pradžios nebuvo ištaisyta, o kai kurias atvejais padėtis net 

pablogėjo7; kadangi nedarbo lygio ir pajamų skirtumai visoje ES – tai veiksnys, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, 14 diagrama, p. 21. 
4 Užimtumo ir socialinės raidos Europoje ketvirčio apžvalgos duomenys, 2018 m. vasario mėn. 
5 2018 m. bendros užimtumo ataskaitos projektas, 1.1 skirsnis. 
6 2018 m. bendros užimtumo ataskaitos projektas, 3.2.1 skirsnis. 
7 2018 m. bendros užimtumo ataskaitos projektas, 3.4.1 skirsnis. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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skatinantis gyventojus judėti ir ieškoti geresnių galimybių; kadangi nesubalansuotas ir 

spartus gyventojų skaičiaus pokytis, susijęs su protų nutekėjimo reiškiniu, kelia 

sunkumų, pirmiausia ES 13 valstybių narių kaimo regionams; 

E. kadangi mažėjantys skirtumai užimtumo srityje ir mažėjantys BVP vienam gyventojui 

rodiklio skirtumai yra akivaizdūs regioniniu lygmeniu visoje ES; 

F. kadangi vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumas ES vis dar yra didesnis nei 10 proc. 

punktų (11,6 proc.) – vyrų užimtumo lygis siekia 76,9 proc., o moterų – 65,3 proc., o ne 

ES gimusių ir romų tautybės moterų užimtumo lygio skirtumas yra dar didesnis; 

G. kadangi nepaisant to, kad skurdo arba socialinės atskirties rizika sumažėjo iki tokio 

lygio, koks buvo prieš krizę, ji vis tiek dar yra per didelė, taip pat ir labiau 

išsivysčiusiuose regionuose, o strategijos „Europa 2020 m.“ tikslas, susijęs su skurdo ir 

socialinės atskirties rodikliais, toli gražu nepasiektas; kadangi nelygybė toliau didėja; 

kadangi 2015 m. buvo 118,8 mln. žmonių, kuriems grėsė skurdo ar socialinės atskirties 

rizika, t. y. 1,7 mln. žmonių daugiau nei 2008 m., ir toks rodiklis toli gražu neatitinka 

strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti 20 mln. žmonių skurdo ar socialinės 

atskirties riziką; kadangi 2016 m. vaikų (0–17 m. amžiaus) skurdo ar socialinės 

atskirties rizikos lygis siekė 26,4 proc. ir buvo didesnis nei suaugusių gyventojų (16–

64 m. amžiaus, 24,2 proc.) ir beveik 10 proc. punktų didesnis nei 18,3 proc. siekęs 

pagyvenusių žmonių (daugiau kaip 65 m. amžiaus) skurdo ar socialinės atskirties 

rizikos lygis1; kadangi vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius 

Europoje vis dar yra pavojingai didelis – 2016 m. jis siekė 24,8 mln.2; kadangi visos ES 

valstybės narės pasižadėjo laikytis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, kurie 

apima ir tikslą panaikinti visų formų skurdą visose šalyse; 

H. kadangi pagrindinis sanglaudos politikos uždavinys – stiprinti ekonominę, socialinę ir 

teritorinę sanglaudą mažinant regioninius skirtumus tiek valstybių narių viduje, tiek tarp 

jų, gerinti Europos Sąjungos piliečių gerovę ir užtikrinti jiems vienodas galimybes, 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos; kadangi sanglaudos politika atliko svarbų 

vaidmenį mažinant pastarųjų metų finansinę, ekonominę ir socialinę krizę, nes suteikė 

itin reikalingų galimybių viešosioms investicijoms; kadangi dabartiniu finansiniu 

laikotarpiu sanglaudos politika turėtų sudaryti galimybes paremti 1,1 mln. MVĮ, padėti 

7,4 mln. žmonių susirasti darbą, 8,9 mln. žmonių – įgyti naują kvalifikaciją, padėti 

investuoti 16 mlrd. EUR į skaitmeninę ekonomiką ir skirti dideles investicijas socialinei 

infrastruktūrai;  

I. kadangi subregioniniai skirtumai didėja, įskaitant labiau pasiturinčius regionus, 

kuriuose esama skurdo salų; kadangi labiausiai pasiturintys regionai sudaro sąlygas 

skatinti augimą; 

J. kadangi Komisija ir valstybės narės turi prisiimti tvirtesnį įsipareigojimą taikyti 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 ir 175 straipsnius; 

1. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra didesnės socialinės konvergencijos ir bendros 

gerovės ES užtikrinimo pagrindas ir turėtų būti sutelkta į svarbiausius visuomenės 

                                                 
1 2018 m. bendros užimtumo ataskaitos projektas, 1.2 skirsnis. 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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uždavinius, kaip antai gyvenimo sąlygos, nedarbas, nesaugumas, skurdas, atskirtis, 

diskriminacija, migracija ir klimato kaita; laikosi nuomonės, kad sanglaudos politikai, 

kaip vienai iš svarbiausių Sąjungos viešųjų investicijų politikos sričių, kitoje 

daugiametėje finansinėje programoje (DFP) turėtų būti išlaikytas bent tokio paties lygio 

biudžetas; 

2. pabrėžia, kad reikia gerokai padidinti Europos socialinio fondo (ESF) lėšas, nes jis yra 

pagrindinė ES priemonė, skirta socialinei sanglaudai ir Europos socialinių teisių 

ramsčio įgyvendinimui, įskaitant darbuotojų integraciją ir reintegraciją į darbo rinką, 

taip pat socialinės įtraukties, kovos su skurdu ir nelygybe, lygių galimybių sudarymo 

priemonių rėmimui, ir kad kovai su skurdu ir socialine atskirtimi toliau turėtų būti 

skiriama 20 proc. lėšų; mano, kad scenarijus, pagal kurį ESF sujungiamas į vieną 

bendrą socialinių investicijų fondą, keltų grėsmę sanglaudos politikos vientisumui, nes 

pagal ją numatytas ir Sutartyse įtvirtintas socialinės sanglaudos tikslas iš esmės 

įgyvendinamas per ESF finansavimą; pabrėžia, kad dėl to ESF turi ir toliau būti 

neatsiejama sanglaudos politikos dalis, siekiant užtikrinti, kad ES vėl sutelktų dėmesį į 

socialinę Europą ir įgyvendintų šį prioritetą praktiškai; 

3. mano, kad ES socialinės pažangos indeksas turėtų būti įvertintas kaip BVP papildantis 

rodiklis, atsižvelgiant į tai, kad BVP vienam gyventojui augimas nereiškia atitinkamo 

užimtumo didėjimo visuose regionuose ir vien jo neužtenka siekiant išmatuoti naujų 

tipų nelygybę tarp ES regionų, ir į tai, kad ekonomikos augimas neturi įtakos tam 

tikriems socialinės pažangos ir įtraukties veiksniams; ragina Komisiją taip pat 

atsižvelgti į naujų socialinių kriterijų naudojimą, kai sprendžiama dėl ES finansavimo 

skyrimo socialinį aspektą turintiems teminiams tikslams, ir socialinę politiką labiau 

susieti su sritims, kuriose šiuo metu numatyta imtis ES veiksmų; mano, kad socialiniai 

rodikliai galėtų būti naudojami kaip ex post vertinimo priemonė siekiant įvertinti ES 

finansavimo sėkmę siekiant geresnių socialinių rezultatų; 

4. primena, kad viešosios investicijos ES vis dar nesiekia iki krizės buvusio lygio, todėl 

regionams ir valstybėms narėms reikia daugiau paramos, kad jie galėtų įveikti esamus ir 

būsimus uždavinius; mano, kad, atsižvelgiant į didėjančius socialinius skirtumus visoje 

ES, socialinių investicijų strategija turi tapti nuoseklios politikos strategijos, pagal kurią 

ES valdymo sistema ir jos biudžetas suderinami su socialinių investicijų būtinybe, 

pagrindu; pabrėžia, kad šios ilgalaikę grąžą teikiančios investicijos yra labai svarbios 

būsimam ES regionų konkurencingumui; 

5. atkreipia dėmesį į 7-ojoje sanglaudos ataskaitoje pateiktus duomenis, rodančius bendrą 

socialinės padėties pagerėjimą, tačiau taip pat ir išliekančius valstybių narių socialinius 

skirtumus, kuriuos dar labiau didina ekonomikos krizės ir kelerius metus taikomų 

griežtų taupymo priemonių daromas neigiamas poveikis; susirūpinęs pažymi, kad 

nepaisant teigiamų požymių, skurdo ar socialinės atskirties rizika išlieka pagrindiniu 

uždaviniu, nes, kartu su nelygybės didėjimu daugelyje valstybių narių, tai yra viena iš 

pagrindinių socialinės sanglaudos problemų; 

6. mano, kad privalomas sanglaudos politikos programavimas, siekiant kiekybiškai 

įvertinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, pvz., skurdo mažinimą, yra vienas iš 

pagrindinių 2014–2020 m. programavimo laikotarpio laimėjimų; mano, kad indėlis į 

ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ES turėtų būti pagrindinis strategijos 
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„Europa po 2020 m.“ tikslas, grindžiamas tarptautiniu mastu priimtais darnaus 

vystymosi tikslais; 

7. dar kartą pabrėžia, kad reikia didinti ES biudžetą, grindžiamą valstybių narių įnašais 

pagal bendrąsias nacionalines pajamas, siekiant skatinti viešąsias investicijas, kuriomis 

būtų remiami nacionaliniai gamybos sektoriai, mažinti daugialypę struktūrinę 

priklausomybę, skatinti užimtumą užtikrinant teises ir kokybiškas viešąsias paslaugas 

bei visapusiškai išnaudoti valstybių narių pasaulinį potencialą; 

8. pažymi, kad kai kurie svarbesni užimtumo ir socialinės pusiausvyros sutrikimai ir 

socialiniai skirtumai Europoje, pvz., darbo rinkos segmentacija, darbo užmokesčio 

skirtumai ir vaikų skurdas, ne tik nebuvo išspręsti, tačiau net pablogėjo, o tai rodo, kad 

nacionalinio lygmens viešosios politikos ir Europos mechanizmų nepakanka, kad būtų 

sukurta tvirtesnė socialinė sanglauda ir teisingesnė Europos darbo rinka; pabrėžia, kad 

reikia stipresnių ir išsamesnių ES politinių strategijų, kad būtų papildomos dabartinės 

valstybių narių pastangos; pažymi, kad socialinėms investicijoms į socialines teises 

paremti gyvybiškai reikia fiskalinio lankstumo ir visais etapais turi būti efektyviai 

taikomi visi Europos socialinių teisių ramsčio principai; 

9. pabrėžia šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumo svarbą siekiant visų regionų 

pažangos ir sanglaudos; 

10. apgailestauja dėl lėto 2014–2020 m. programų įgyvendinimo – iki 2017 m. liepos mėn. 

buvo skirta tik 39 proc. visų lėšų1; mano, kad yra būtinas greitesnis įgyvendinimas, 

sklandesnis perėjimas iš vieno programavimo laikotarpio į kitą, aiškūs tikslai, 

lyginamieji indeksai ir rezultatų rodikliai, tikras supaprastinimas ir gebėjimų 

stiprinimas; 

11. šiuo atžvilgiu pažymi, kad Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų 

ateities2 siūloma padidinti nuoseklumą sudarant bendrą sanglaudos politikos bei kitų 

finansavimo priemonių pagal tos pačios rūšies programas arba projektus taisyklių 

sąvadą, pagal kurį būtų užtikrintas didesnis sanglaudos politikos ir inovacijų bei 

infrastruktūros išlaidų papildomumas ir taisyklių paramos gavėjams supaprastinimas; 

mano, kad veiksmingas ir lankstus fondų įgyvendinimas bus itin svarbus naujuoju DFP 

laikotarpiu; 

12. mano, kad prieš susiejant socialinį finansavimą su politikos prioritetais, dėl kurių sutarta 

su valstybėmis narėmis vykdant Europos semestrą, turi būti įtrauktos regionų valdžios 

institucijos ir pakeisti sanglaudos politikos socialinės pažangos rodikliai; pabrėžia, kad 

šalių ataskaitos ir konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos negali tapti vieninteliais 

informaciniais dokumentais, kuriais remiamasi vietos lygmeniu programuojant ES 

investicijas, visų pirma socialines investicijas; 

13. ragina Komisiją nustatyti politiką, skirtą kovoti su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir retu 

gyventojų pasiskirstymu; akcentuoja, kad vykdant sanglaudos politiką didžiausias 

dėmesys turėtų būti skiriamas regionams, kuriuose mažėja gyventojų skaičius; dėl to 

ragina tuose regionuose vykdyti strategines investicijas , visų pirma į plačiajuostę 

                                                 
1 Komisijos Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita, p. 175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf, p. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf
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prieigą, siekiant padidinti jų konkurencingumą, sustiprinti pramonę ir pagerinti 

teritorinę struktūrą; 

14. primena, kad valdant ir kontroliuojant sanglaudos programas pirmenybė turi būti 

teikiama proporcingumo principui; ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti 

galimybes įdiegti internetinę paraiškų teikimo sistemą, kuri labiau padėtų projektų 

vadovams supaprastinti administracines procedūras; 

15. pabrėžia, kad iš daugybės problemų, su kuriomis artimiausiais metais susidurs Europos 

regionai, socialinė įtrauktis ir skurdas, taip pat didėjanti nelygybė tarp regionų ir jų 

viduje yra ypač aktualios sanglaudos politikai; primena, kad nelygybė kelia grėsmę 

Europos projekto ateičiai, mažina jo pagrįstumą ir gali pakirsti pasitikėjimą ES kaip 

varomąja socialinės pažangos jėga ir kad nelygybės mažinimas privalo būti vienas iš 

Europos lygmens prioritetų, kaip neseniai nurodė Parlamentas; mano, kad labai svarbu 

pagerinti politikos koordinavimo procesą nacionaliniu lygmeniu, siekiant geriau stebėti 

neigiamas tendencijas, kurios gali didinti nelygybę ir silpninti socialinę pažangą arba 

neigiamai veikti socialinį teisingumą, užkirsti joms kelią ir jas koreguoti, prireikus 

įvedant prevencines ir taisomąsias priemones; pabrėžia, kad, siekiant veiksmingai 

kovoti su socialinėmis problemomis, pvz., skurdu ir socialine atskirtimi bendruomenėse, 

būtina laikytis principo „iš apačios į viršų“, nes šioms problemoms spręsti reikia 

specialiai pritaikyto atsako ir aktyvaus tiesiogiai susijusių vyriausybių dalyvavimo; 

16. laikosi nuomonės, kad Sąjungos fondų darbo vietų kūrimo potencialas vis dar 

nepakankamai išnaudojamas, todėl jis turėtų būti stiprinamas formuojant ir 

įgyvendinant veiksmingesnę ir labiau į rezultatus orientuotą politiką, remiamą 

veiksmingomis techninėmis priemonėmis, ir daugiausia dėmesio skiriant į ateitį 

orientuotiems sektoriams, turintiems grynąjį kokybiškų darbo vietų kūrimo potencialą, 

visų pirma žaliajai ir žiedinei ekonomikai, priežiūros sektoriui ir skaitmeniniam 

sektoriui; taip pat mano, kad visiems naudos gavėjams, visų pirma socialinės 

ekonomikos subjektams, MVĮ, NVO, mažesnėms savivaldybėms ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims turėtų būti pagerintos galimybės gauti finansavimą; 

17. ragina valstybes nares daugiau investuoti į įgūdžius, kurie skatina ekonomikos augimą, 

mažinant gebėjimų trūkumą ir vaikų skurdą bei socialinę atskirtį; ragina valstybes nares 

skirti daugiau dėmesio kaimo regionams, kurie negavo pakankamai naudos iš 

ekonomikos augimo; 

18. ragina valstybes nares, ypač tas, kuriose yra žemas produktyvumas, pradėti arba tęsti 

struktūrines reformas siekiant pagerinti konkurenciją, verslo aplinką ir įgūdžių 

potencialą; 

19. tvirtina, kad skaidrūs viešieji pirkimai yra itin svarbūs siekiant skatinti vystymąsi ir 

sąžiningą konkurenciją; laikosi nuomonės, kad viešieji pirkimai yra geriausia priemonė 

siekiant užtikrinti socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu naudingas investicijas; 

20. ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti prieigą 

prie kokybiško ir įtraukaus valstybinio švietimo ir mokymo, įskaitant aukštąjį mokslą, 

profesinį rengimą ir mokymą, mokymąsi darbo vietoje ir įgūdžių, visų pirma 

skaitmeninių, įgijimą ir atnaujinimą, taip pat prieigą prie kokybiško, tvaraus ir įtraukaus 

užimtumo, ypač jaunimui, žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojams; 
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pažymi Naujos Europos įgūdžių darbotvarkės ir ypač jos Kvalifikacijos kėlimo 

galimybių iniciatyvos svarbą šiuo klausimu; pabrėžia, kad pagal ESF finansuojamos 

mokymo programos turėtų būti pritaikytos darbuotojų ir bedarbių poreikiams ir jas 

rengiant turėtų būti atsižvelgta į darbo rinkos galimybes; 

21. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl augančios nepakankamo užimtumo ir paslėpto 

nedarbo tendencijos, įsisenėjusios ilgalaikio nedarbo problemos ir jaunimo ir ilgalaikio 

nedarbo masto; primena, kad svarbu investuoti į planus, kuriuose pirmenybė teikiama 

ilgalaikio nedarbo mažinimui derinant profesinį mokymą su asmeniniu orientavimu; 

22. ragina padidinti biudžeto eilutes, kuriomis skatinamas veiksmingas atsakas į pabėgėlių 

ir migrantų priėmimo ir socialinės įtraukties problemas; 

23. pabrėžia, kad socialinė ir fiskalinė konvergencija padeda siekti sanglaudos tikslo ir kad 

kitokia praktika šioje srityje sukelia tolesnių problemų teritorijoms, kurios yra labiausiai 

pažeidžiamos dėl globalizacijos; 

24. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad mokyklos ir švietimo įstaigos būtų arti namų, ir 

reikalauja tuo tikslu vykdyti valstybės masto politiką, jei įmanoma, gaunant paramą iš 

Europos struktūrinių fondų; 

25. laikosi nuomonės, kad ES fondai turi būti valdomi laikantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos (JTNTK) ir jais turėtų būti siekiama skatinti deinstitucionalizavimą. 
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