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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia būtinybę, dalyvaujant socialiniams partneriams ir kolektyvinių sutarčių pagrindu, 
kaip reikalaujama nacionaliniu lygmeniu, pasiūlyti socialines, ekonomines ir teisėkūros 
naujoves, kuriomis būtų gerbiamas ir skatinamas Bendrijos acquis, ir mano, kad reikia 
pakeisti darbo organizavimo stilių bei siekti darbo kultūros, kuri būtų pagrįsta 
pasitikėjimu, orumu ir atsakomybe;

2. nustato tikslą sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų siekiant pasinaudoti augimu ir 
konkurencingumu, kad pagerėtų gyvenimo ir darbo sąlygos, bei tęsti vystymąsi tinkamai 
atsižvelgiant į socialinę sanglaudą ir tvarumą būsimų kartų labui, dėl globalizacijos 
kylančius pokyčius, demografines problemas, naujas technologijas ir paslaugų 
ekonomiką;

3. teigiamai vertina požiūrį į nelegalų darbą ir šešėlinę ekonomiką, kuri, nors skirtingose 
valstybėse narėse skiriasi, daro žalą gamybos sistemai, vartotojams, dėl jos mažėja 
pajamos iš mokesčių ir atsiranda nesąžininga įmonių konkurencija;

4. mano, kad reikia pasiekti sąžiningą lankstumo ir saugumo pusiausvyrą atsižvelgiant į 
įmonių ir darbuotojų reikalavimus; dar kartą patvirtina poreikį, kai tik įmanoma, siekti 
lankstumo užimtumo rūšių ir darbo valandų atžvilgiu; nurodo poreikį apsvarstyti 
vaidmenų perskirstymo ir profesinių, šeimos bei asmeninių įsipareigojimų suderinimo 
klausimą; mano, kad reikia atsižvelgti į visų rūšių užimtumą, įskaitant priežiūros ir 
savanorišką darbą;

5. pabrėždamas, kad nėra empirinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog užimtumas didėja dėl to, 
kad pereinama nuo ribojančio lankstumo, kai darbuotojai įsidarbina, prie mažesnių 
lankstumo apribojimų, kai darbuotojas išeina iš darbo, arba dėl to, kad atskiros darbo 
vietos apsauga keičiama užimtumo rinkos apsauga apskritai, atkreipia dėmesį, kad reikia 
sukurti priemones, kurios padėtų suderinti saugiklius, o ne tik juos išplėsti ar sumažinti, ir 
išreiškia susirūpinimą dėl pavojaus, kuris gali kilti perkeliant naštą valstybės biudžetui, ir 
dėl galimo poveikio Stabilumo ir augimo paktui;

6. pažymi poreikį tęsti aktyvią užimtumo politiką, pagrįstą mokymusi visą gyvenimą, o ne 
darbuotojų mokymusi tik atėjus krizei, ir yra įsitikinęs, kad darbo jėgos tinkamumas ir 
pritaikomumas sukuria saugumo ir įmonėms, ir darbuotojams ir yra gyvybiškai svarbūs 
siekiant žiniomis pagrįstos ekonomijos konkurencingumo.
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