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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad pagal veiksmingą ir kruopščiai apsvarstytą socialinę ir užimtumo politiką 
turi būti atsižvelgiama į socialines ir ekonomines, demografines ir automatizacijos 
problemas, taip pat į uždavinius, kuriuos lemia Sąjungos įsipareigojimai 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje, ir kad ši politika turi būti 
papildyta aiškių tikslinių investicijų strategijomis, taip pat ji ir toliau turėtų būti labai 
svarbi tvaraus ekonomikos augimo, kuris yra itin svarbus kokybišką užimtumą, 
nelygybės mažinimą ir socialinės konvergencijos didėjimo skatinimą bei sanglaudą 
lemiantis veiksnys, išankstinė sąlyga;

2. palankiai vertina politikos pokyčius užimtumo ir socialinių reikalų srityje per aštuntąją 
EP kadenciją, tačiau pabrėžia, jog politinėms iniciatyvoms reikalingas tinkamas, 
atitinkantis poreikius ir laiku teikiamas finansavimas, kad jos veiktų;

3. pabrėžia, kad 2020 m. biudžetas turėtų padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ 
socialinius ir užimtumo srities tikslus, kuriuos, atrodo, bus lengva pasiekti, turint 
mintyje užimtumo lygio tikslinį rodiklį, tačiau ir toliau bus labai sunku pasiekti, turint 
mintyje žmonių, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties rizika, mažinimo tikslinį 
rodiklį, nes visų pirma vis daugiau dirbančių žmonių patiria skurdo riziką;

4. taip pat pabrėžia, kad reikia palaipsniui suderinti strategines Sąjungos politikos kryptis 
ir programas su darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir socialiniais principais, nustatytais 
pagal Europos socialinių teisių ramstį (ESTR), kurie turėtų būti visapusiškai įtraukti į 
Sąjungos finansavimo programų nuostatas ir Europos semestrą; 

5. todėl pabrėžia, kad reikalingos visapusės politikos reformos ir integruoti metodai, 
kuriais būtų didinama socialinė įtrauktis bei kovojama su jaunimo ir ilgalaikiu nedarbu 
ir sprendžiamas dažnai pamirštamas vyresnio amžiaus ir neįgalių asmenų įsidarbinimo 
galimybių klausimas;

6. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą (DFP) tinkamai finansuoti programas ir iniciatyvas, kuriomis siekiama 
skatinti integracinį augimą, kovoti su nedarbu, skurdu ir socialine atskirtimi, mažinti 
nelygybę ir skatinti socialinės konvergencijos didėjimą, ir visų pirma programas ir 
iniciatyvas, skirtas nepalankiausioje padėtyje esantiems visuomenės nariams;

7. pabrėžia būtinybę, kad šios programos ir iniciatyvos būtų tinkamai finansuojamos 
2020 m. ir iki kito DFP programavimo etapo įsigaliojimo;

8. todėl nepritaria jokiems pasiūlymams sumažinti pagal 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 
04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 ir 13 08 01 eilutes planuojamas biudžeto 
sumas;

9. taip pat primena, kad būtina nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų tam, kad šios programos ir iniciatyvos galėtų išnaudoti visą savo 
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potencialą;

10. pabrėžia, kad darbuotojų dalyvavimas sprendžiant įmonės klausimus ir įtrauktis į šią 
veiklą daro itin teigiamą poveikį darbuotojų darbo našumui, sveikatai ir gerovei, darbo 
vietų kokybei ir darbo užmokesčio lygiui; be to, pabrėžia, kad biudžeto eilutės, pagal 
kurias remiamas socialinis dialogas Sąjungoje, yra ypač svarbios siekiant stiprinti 
socialinių partnerių dalyvavimą, pavyzdžiui, įgyvendinant Europos semestrą ir Europos 
socialinių teisių ramstį (ESTR); todėl ragina padidinti asignavimus, susijusius su darbo 
santykiais ir socialiniu dialogu;

11. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant tikrai 
turimomis lėšomis užtikrinti kuo didesnę naudą Sąjungos piliečiams, įskaitant didesnį 
dėmesį įrodymais grindžiamos politikos formavimui ir ypatingą dėmesį socialiniams, 
regioniniams ir teritoriniams skirtumams;

12. mano, kad Europos pridėtinės vertės principas turėtų būti visų būsimų išlaidų pagrindas; 
pabrėžia, kad Sąjungos finansavimas turėtų atspindėti rezultatais grindžiamo viešojo 
biudžeto sudarymo modelį, pagal kurį prie kiekvienos biudžeto eilutės būtų pateikiami 
išmatuojami tikslai ir rezultatai; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia Sąjungos finansavimą 
gaunančių institucijų atskaitomybės ir skaidrumo svarbą;

13. pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį atlieka Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva (angl. YEI), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas (EGF), Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) ir 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF), taip pat 
primena, kad pagal šiuos fondus turėtų būti sukurta sąveika, kuri padėtų mažinti 
socialinius skirtumus ir nelygybę, siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant minėtus fondus 
nė viena tikslinė grupė neliktų nuošalyje; įspėja, kad kiek nors sumažinus šioms sritims 
skiriamas biudžeto lėšas gali būti tik sunkiau veiksmingai vykdyti veiklą šiose politikos 
srityse ir pasiekti atitinkamus tikslus;

14. šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į mažų valstybių narių ir atokių regionų 
(įskaitant atokiausius regionus, kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje) realijas; ypač 
pabrėžia, kad užjūrio šalims ir teritorijoms (kurios dėl savo ypatingo statuso ir dydžio 
turi ribotus administracinius išteklius ir patirtį) turi būti suteikta daugiau galimybių 
gauti finansavimą; visų pirma mano, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (EGF) turi atspindėti mažų darbo rinkų ir mažų valstybių narių rinkų 
tikrovę, ypač tais atvejais, kai teikiamos su MVĮ susijusios paraiškos ir kai darbuotojų 
atleidimas ir darbuotojų perkėlimas daro didelį poveikį užimtumo lygiui ir vietos ar 
regiono ekonomikai;

15. pabrėžia, kad pagal šiuos fondus ir programas įgyvendinamų veiksmų rezultatas visada 
turėtų būti strateginės priemonės, kuriomis siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, ir kad veiksmingas ir rezultatyvus lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus 
aspektas kaip ir bendros viršutinės biudžeto ribos; todėl pabrėžia faktinės 
„orientavimosi į rezultatus“ kultūros, kuria siekiama optimizuoti lėšų panaudojimą, 
analizuoti priežastis, lemiančias prastus programų veiklos rezultatus, ir skatinti imtis 
priemonių, kuriomis reikėtų gerinti padėtį, svarbą;

16. atsižvelgdamas į tai, pripažįsta pastangas užtikrinti, kad 2020 m. biudžete numatytos 
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procedūros būtų skaidresnės ir labiau prieinamos;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti reikiamą lankstumą įgyvendinant 2020 m. 
Sąjungos programas, visų pirma EGF, kad būtų atsižvelgta į Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos poveikį valstybėse narėse dirbantiems darbuotojams ir 
įsisteigusiems subjektams; šiuo požiūriu palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies 
pakeisti dabartinės EGF programos taikymo sritį, kad būtų galima teikti paramą 
darbuotojams, perkeltiems dėl trikdžių, kuriuos lėmė Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos;

18. atkreipia dėmesį į būsimą ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF), EaSI ir Europos sveikatos 
programos integraciją į ESF+, vyksiančią nuo 2021 m.; pakartoja savo poziciją, kad 
pagal 2021–2027 m. DFP reikia padidinti ESF+ finansavimą iki 120 457 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis; ragina Komisiją pateikti finansinę informaciją ir biudžeto 
asignavimus taip, kad būtų galima palyginti ESF+ sumas ir šių programų subkategorijas 
su dabartiniais finansiniais paketais; nepritaria Tarybos pasiūlymui 2020 m. biudžete 
reikšmingai sumažinti (5 mln. EUR) EaSI programos krypčiai „Progress“ skiriamas 
sumas ir siūlo, kad jos biudžeto asignavimai būtų bent jau lygūs Komisijos pasiūlymui; 
todėl pabrėžia, kad visi teisės aktų ir biudžeto persvarstymai turėtų būti grindžiami 
įrodymais ir supratimu, kokį jie turi poveikį, turėtų atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, pagal juos turėtų būti reikalaujama kiekybiškai apibrėžiamų ir palyginamų 
rezultatų vertinimo, o ne paprasto rezultatų apskaičiavimo, taip pat turėtų būti 
grindžiami visomis susijusiomis Europos Audito Rūmų rekomendacijomis;

19. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į esamus biudžeto apribojimus, bus labai svarbu kuo geriau 
panaudoti 2020 m. bendrąjį biudžetą, ypač kai tai susiję su politikos priemonėmis, 
kuriomis galima remti tvarų ekonomikos augimą ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, pvz., 
būsimų įgūdžių politikos, profesinio rengimo ir mokymo (PRM), kvalifikacijos kėlimo 
ir perkvalifikavimo politikos ir priemonių, kuriomis siekiama remti gerai veikiančias 
darbo rinkas ir geriau prisitaikyti prie demografinių pokyčių, visų pirma gerinant 
pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, kaip antai vyresnio amžiaus 
asmenys ir neįgalieji, integraciją į darbo rinką ir įgyvendinant integracijos ir skurdo 
mažinimo priemones; pažymi, kad Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pasiūlė 
kelis bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, skirtus socialiai atskirtoms 
bendruomenėms;

20. labai skatina visas investicijas į naujų technologijų diegimą visuose ekonomikos ir 
pramonės gamybos sektoriuose, ypatingą dėmesį skiriant specialiosioms programoms, 
kuriomis siekiama paspartinti savalaikę darbo jėgos pertvarką ir apriboti galimą žalingą 
šalutinį tokios pertvarkos poveikį, pvz., struktūrinį nedarbą, didėjančią pajamų nelygybę 
arba regioninius ir teritorinius skirtumus; todėl pabrėžia Sąjungos priemonių svarbą 
remiant įmonių ir darbuotojų perėjimą prie skaitmeninės ir ekologiškesnės ekonomikos; 

21. pakartoja, koks svarbus yra profesinis rengimas ir mokymas skaitmeniniame amžiuje; 
ragina Komisiją toliau ieškoti galimybių remti profesinio rengimo ir mokymo 
programas, ypač programinės įrangos kūrimo ir informacinių technologijų srityse;

22. pabrėžia, kad nepaisant teigiamų tendencijų, pagal kurias jaunimo nedarbo lygis 
Sąjungoje mažėja, jaunimo ateities galimybių stoka yra labai reali socialinė nepaprastoji 
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padėtis kai kuriuose Sąjungos regionuose (nors įvairiose valstybėse narėse šios 
problemos mastas labai skiriasi) ir jaunimui vis dar gresia didesnė skurdo ir socialinės 
bei ekonominės atskirties rizika; pabrėžia, jog šioje srityje reikalingi novatoriški ir 
tiksliniai greitai įgyvendinami sprendimai, kad būtų pasiekta konkrečios pažangos 
artimiausiu laikotarpiu; todėl tikisi, kad Komisija ir valstybės narės pirmenybę teiks 
kovai su jaunimo nedarbu, ir tai turėtų atsispindėti 2020 m. biudžete;

23. atsižvelgdamas į tai pakartoja, kokie svarbūs yra fondai ir kitos priemonės, kuriais 
skatinamos kovai su nelygybe ir jaunimo įsidarbinimo galimybėms skirtos priemonės, o 
būtent Jaunimo garantijų iniciatyva, Jaunimo užimtumo iniciatyva, ESF ir programa 
„Erasmus+“;

24. ypač pabrėžia Jaunimo užimtumo iniciatyvos vaidmenį sprendžiant jaunimo nedarbo 
problemą ir atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą 2020 m padidinti jaunimo 
užimtumo iniciatyvai skirtus asignavimus 116 mln. EUR; vis dėlto mano, kad ši suma 
yra nepakankama; todėl ragina padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos įsipareigojimų 
asignavimus 600 mln. EUR;

25. taip pat palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen 
politinėse gairėse išreikštą įsipareigojimą stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą 
paverčiant ją nuolatine priemone, kuriai skirtas didesnis biudžetas ir numatytas 
reguliarus ataskaitų teikimas;

26. apgailestauja, kad daugiau kaip ketvirtadaliui visų Sąjungos vaikų gresia skurdas arba 
socialinė atskirtis;

27. laukia, kada bus paskelbta galimybių studija dėl Vaiko garantijų iniciatyvos, kuria 
turėtų būti grindžiamas tolesnių veiksmų įgyvendinimas, tačiau ragina Komisiją 
visapusiškai atsižvelgti į pasiūlymus dėl 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. metiniuose 
biudžetuose patvirtintos Vaiko garantijų iniciatyvos parengiamųjų veiksmų, kurių 
finansavimas bus pakankamas, kad būtų galima įgyvendinti tinkamą bandomąjį Vaiko 
garantijų iniciatyvos etapą kitu, t. y. 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu, 
įgyvendinimo;

28. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininkės Ursulos von 
der Leyen politinėse gairėse išreikštą įsipareigojimą sukurti Europos vaiko garantijų 
sistemą siekiant padėti užtikrinti, kad kiekvienas vaikas Sąjungoje, kuriam gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis, turėtų prieigą prie pagrindinių teisių, pvz., sveikatos 
priežiūros ir švietimo;

29. pabrėžia, kad reikia skatinti nepalankioje padėtyje esančių vaikų įtrauktį ir ypač 
panaikinti romų vaikų socialinę atskirtį, visų pirma užtikrinant jiems galimybes lankyti 
mokyklą; pažymi, kad bandomasis projektas būtų tinkama priemonė minėtai problemai 
spręsti;

30. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų vaidmenį sprendžiant įvairiausias užimtumo ir 
socialines problemas ir renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų užduotys vis platesnio 
masto ir jų vis daugėja, todėl joms turi būti suteikiami šioms užduotims atlikti būtini 
ištekliai ir turi būti užtikrinti kuo geresni rezultatai remiant Sąjungos teisėkūros ir 
politikos tikslus; taigi ragina nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas naujas užduotis 
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ir bendrus agentūrų veiklos rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto lėšos visada būtų 
skiriamos atitinkamai ir veiksmingai;

31. atkreipia dėmesį į Europos darbo institucijos (EDI), kuri turėtų pradėti veikti 2019 m., 
sukūrimą; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad būtų atidėta pakankamai finansinių išteklių 
jai sukurti; primygtinai pakartoja, kad minėtas finansavimas negali būti teikiamas 
perskirstant kitų užimtumo ir socialinių reikalų agentūrų ir biudžeto eilučių asignavimus 
ir kad siekiant užtikrinti sklandų EDI, kuri yra nauja institucija, darbą jai turi būti 
skiriami nauji ištekliai; ypač pabrėžia, kad įsteigus Europos darbo instituciją (EDI) 
neturėtų būti mažinami EURES, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį palengvinant 
Sąjungos piliečių judumą darbo rinkoje ir teikia paslaugas bei siūlo partnerystes darbo 
ieškantiems asmenims ir darbdaviams, valstybinėms užimtumo tarnyboms (VUT), 
socialiniams partneriams ir vietos valdžios institucijoms, ištekliai ir pajėgumai; todėl 
pabrėžia, kad reikia išlaikyti aiškias ir atskiras biudžeto eilutes, skirtas ir EDI, ir 
EURES;

32. pakartoja, kad kruopščiai parengti bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra 
labai vertingos priemonės naujai veiklai ir politikai užimtumo, visų pirma didinant 
jaunimo užimtumą, bei socialinės įtraukties srityse inicijuoti ir kad jais galėtų būti 
naudojamasi duomenims ir įrodymams rinkti, siekiant ateityje pagerinti Sąjungos 
užimtumo politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad kelios Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto idėjos anksčiau buvo sėkmingai įgyvendintos kaip bandomieji projektai ar 
parengiamieji veiksmai; ragina biudžeto valdymo instituciją į 2020 m. biudžetą įtraukti 
aštuonis šio komiteto pasiūlytus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, 
kurie susiję su itin pažeidžiamų grupių (romų, visų pirma romų vaikų, nepalankioje 
padėtyje esančio jaunimo, mažas pajamas gaunančių namų ūkių, vyresnio amžiaus 
asmenų) socialine įtrauktimi, jaunimo nedarbu, darbuotojų sauga ir sveikata bei 
minimaliu darbo užmokesčiu; ragina visapusiškai pasinaudoti maržomis pagal 
kiekvieną išlaidų kategoriją;

33. pažymi, jog labai svarbu, kad Parlamentui būtų reguliariai teikiama naujausia 
informacija apie įvairius Komisijos bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų 
įgyvendinimo etapus, įskaitant tinkamą rezultatų ir šių projektų bei veiksmų pridėtinės 
vertės Sąjungos piliečiams vertinimą; pabrėžia skaidraus Komisijos požiūrio vertinant 
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus svarbą.
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