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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi ekonominio koregavimo programos priemonės Graikijoje (2010 m. gegužės mėn. 
ir 2012 m. kovo mėn.), Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), Portugalijoje (2011 m. 
gegužės mėn.) ir Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
užimtumo lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro grupė, 
Europos centrinis bankas (ECB) ir Komisija, 

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnyje teigiama: 
„įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova 
su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“,

C. kadangi SESV 151 straipsnyje numatyta, kad veiksmai, kurių imasi ES ir jos valstybės 
narės, turi būti suderinami su pagrindinėmis socialinėmis teisėmis, nustatytomis 1961 m. 
Europos socialinėje chartijoje ir 1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių 
teisių chartijoje, siekiant pagerinti, inter alia, socialinį dialogą; kadangi SESV 
152 straipsnyje nurodoma: „Sąjunga, atsižvelgdama į nacionalinių sistemų įvairovę, 
pripažįsta ir remia socialinių partnerių vaidmenį savo lygiu. Ji remia socialinių partnerių 
dialogą, kartu gerbdama jų savarankiškumą“,

D. kadangi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 6 straipsnio 1 dalyje teigiama: 
„Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
<...> išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią, kaip ir 
Sutartys“; kadangi to straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas Sąjungos prisijungimas prie 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir nustatyta, kad šios 
teisės sudaro Sąjungos teisės bendruosius principus,

E. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatyta, inter alia, teisė į 
kolektyvines derybas ir veiksmus (28 straipsnis), apsauga nepagrįsto atleidimo iš darbo 
atveju (30 straipsnis), tinkamos ir teisingos darbo sąlygos (31 straipsnis), teisės gauti 
socialinio draudimo pašalpas ir naudotis socialinėmis paslaugomis pripažinimas ir 
gerbimas ir, siekiant kad „būtų įveiktas skurdas ir socialinė atskirtis“, teisė į tai, kad „būtų 
užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos visiems neturintiems pakankamai lėšų“ 
(34 straipsnis), teisė į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą (35 straipsnis) ir 
teisės naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis gerbimas 
(36 straipsnis),

F. kadangi strategijoje „Europa 2020“, kurią 2010 m. kovo 3 d. pasiūlė Komisija ir kuriai 
2010 m. birželio 17 d. pritarė Europos Vadovų Taryba, tarp penkių pagrindinių tikslų, 
kurie turi būti pasiekti iki 2020 m., yra: pasiekti, kad 75 proc. 20–64 m. amžiaus vyrų ir 
moterų turėtų darbą; sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki 10 proc. ir 
pasiekti, kad bent 40 proc. 30–34 m. amžiaus asmenų turėtų tretinį ar lygiavertį 
išsilavinimą; sumažinti skurdą bent 20 mln. žmonių panaikinant skurdo ar socialinės 
atskirties grėsmę,
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G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 2013 m. 
spalio 2 d. Komisijos komunikatui „Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens 
stiprinimas“ ir jos pasiūlymui parengti pagrindinių užimtumo ir socialinių rodiklių 
suvestinę ir ją įtraukti į makroekonominio disbalanso procedūrą (MDP) ir bendrą 
užimtumo ataskaitą (BUA), tačiau apgailestauja, kad šių rodiklių nepakako siekiant 
išsamiai paaiškinti valstybių narių užimtumo ir socialinę padėtį bei jų tarpusavio 
priklausomybę; kadangi Parlamento rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė užtikrinti, kad šia 
stebėsena būtų siekiama sumažinti valstybių narių socialinius skirtumus,

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad keturiose šalyse pažanga įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ tikslus sparčiai mažėja (žr. 1 priedą),

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už pagal 
ekonominio koregavimo programas nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines pasekmes;

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo visiškai paliktas nuošalyje visais šio projekto etapais: 
parengiamuoju etapu, įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas ir taikant susijusias 
priemones pasiektų rezultatų stebėjimo etapais;

3. apgailestauja, kad šios programos parengtos be jokio poveikio vertinimo atliekant 
poveikio tyrimą ir koordinuojant veiklą su Užimtumo komitetu, Socialinės apsaugos 
komitetu, Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) 
arba Komisijos nariu, atsakingu už užimtumo ir socialinius reikalus; taip pat apgailestauja, 
kad nepaisant reikšmingų socialinių pasekmių, nebuvo konsultuojamasi su pagal Sutartį 
įsteigtomis konsultacinėmis institucijomis, ypač Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu (EESRK) ir Regionų komitetu (RK);

Užimtumas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse vykdoma koregavimo politika ir struktūrinės reformos 
prisidėjo prie dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, ypač 
susijusios su socialinės apsaugos ir pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, nes 
sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos „Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis tokiose 
šalyse kaip Graikija, kurioje šis lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba Portugalijoje ir 
Airijoje, kuriose jis viršija 30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; apgailestauja dėl to, kad net 
tie, kurie randa darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba pagal ne visos darbo dienos 
sutartis, todėl jiems sunku gyventi savarankiškai; 

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, darbuotojai 
migrantai ir neįgalieji – stipriai nukentėjo ir kenčia nuo didesnio nei nacionalinis vidurkis 
nedarbo lygio; 

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos atveju, bus 
padaryta struktūrinė žala šių keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų pajėgumas atsigauti, 
paskatinta masinė priverstinė migracija su didžiulėmis protų nutekėjimo pasekmėmis ir 
padidės nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, teikiančių darbo vietas, ir valstybių 
narių, teikiančių pigią darbo jėgą;
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8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius yra 
užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų ir finansinių išteklių turėjimą mūsų ekonominio ir 
socialinio modelio tvarumui užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio sumažėjimas 
painiojamas su prarastų darbo vietų atkūrimu; primena, kad šiose keturiose šalyse prarastų 
darbo vietų skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 15 proc. esamų darbo vietų; 

Skurdas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi kovai su vaikų skurdu;

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 2008–2012 m. 
šiose keturiose šalyse didėjo pajamų paskirstymo nelygybė ir kad taikant griežtas taupymo 
priemones ir mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, vykdant struktūrines reformas ir 
mažinant atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 
užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba įšaldytas taikant griežtas taupymo priemones; 

11. apgailestauja, kad šiose keturiose šalyse padaugėjo žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis; pabrėžia, kad, remiantis turimais duomenimis, vien per pastaruosius 
trejus metus žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinės atskirtis, dalis padidėjo iki 
26 proc. Portugalijoje ir iki 15 proc. Airijoje; be to, pažymi, kad šiuose statistiniuose 
duomenyse slypi daug žiauresnė tikrovė – sparčiai mažėjant BVP vienam gyventojui 
sparčiai mažėja ir skurdo riba, o tai reiškia, kad tie žmonės, kuriuos dabar laikome 
išbridusiais iš skurdo, dar visai neseniai buvo skurstantieji;

12. palankiai vertina tai, kad šiuose tyrimuose Komisija pripažino, kad strategijos „Europa 
2020“ tikslus bus galima pasiekti tik ryžtingai pakeitus dabartines tendencijas; 

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, Airijos ir Portugalijos atveju į programas įtraukta 
daug išsamių nurodymų dėl sveikatos priežiūros sistemos reformos ir išlaidų mažinimo, 
nors SESV 168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija draudžiama;

14. primena, kad Europos Taryba jau pasmerkė Graikijos pensijų sistemos išlaidų mažinimą, 
manydama, kad juo pažeidžiamas 1961 m. Europos socialinės chartijos 12 straipsnis ir jos 
protokolo 4 straipsnis, kuriuose teigiama, kad „dėl to, kad ginčytinomis šalies teisės 
nuostatomis siekiama įvykdyti kitus teisinius įsipareigojimus, joms negali būti netaikoma 
chartijos jurisdikcija“1; pažymi, kad pensijos sistemos išlaikymo tinkamame lygyje 
siekiant pensininkams užtikrinti deramą gyvenimą doktrina bendrai taikytina visose 
keturiose šalyse ir kad į ją turėtų būti atsižvelgiama; 

15. be to, pažymi, kad Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Ekspertų komitetui įvertinus 
Konvencijos Nr. 102 taikymą Graikijos reformų atveju ji griežtai kritikavo radikalias 
pensijų sistemos reformas ir kad toks pat kritinis pastebėjimas buvo įtrauktas į jos 2011 m. 

                                               
1 Europos socialinių teisių komitetas, Sprendimas dėl bylos aplinkybių, 2012 m. gruodžio 7 d. skundas 
Nr. 78/2012, 10 p.
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29-ąją metinę ataskaitą; primena, kad Konvencija Nr. 102 bendrai taikytina visose 
keturiose šalyse ir kad į ją turėtų būti atsižvelgiama;

Mokyklos nebaigimas

16. palankiai vertina tai, kad šiose keturiose šalyse mokyklos nebaigusių asmenų skaičius 
mažėja; tačiau pažymi, kad šis mažėjimas iš dalies paaiškinamas sunkumais, su kuriais 
susiduria jaunimas ieškodamas darbo; 

17. palankiai vertina tai, kad visose keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių asmenų 
skaičius didėja; tačiau pažymi, kad šis didėjimas iš dalies paaiškinamas jaunimo poreikiu 
didinti savo ateities galimybes darbo rinkoje;

Socialinis dialogas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms šalims taikomose programose įmonėms leidžiama
atsisakyti kolektyvinių sutarčių ir persvarstyti sektorines sutartis dėl atlyginimų, turinčias 
tiesioginę įtaką kolektyvinių sutarčių, nustatytų atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines priemones; pabrėžia, kad ši niekinga situacija yra 
vykdomų ribotų struktūrinių reformų, aprėpiančių tik darbo santykių reguliavimo 
panaikinimą ir darbo užmokesčio mažinimą bet kokia kaina, aiškiai prieštaraujantį 
bendriems ES tikslams ir strategijos „Europa 2020“ politikai, pasekmė;

Rekomendacijos

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse atlikti išsamų koregavimo programų socialinių ir 
ekonominių pasekmių tyrimą siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę 
socialinės apsaugos sistemoms daromą žalą kovos su skurdu, tinkamo socialinio dialogo 
išsaugojimo ir darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyros požiūriu; ragina 
Komisiją rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą; 

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir Europos Tarybą parengti pranešimus dėl galimų 
taisomųjų priemonių ir paskatų siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Europos 
socialinės chartijos ir jos Protokolo bei pagrindinių TDO konvencijų, nes biudžeto 
koregavimo priemonės ir struktūrinės reformos, kurių reikalavo trejetas, turėjo neigiamos 
įtakos jose nustatytiems įpareigojimams;

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, socialinės 
apsaugos standartų ir susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir socialinio dialogo 
atnaujinimą vykdant socialinio atgaivinimo planą; ragina Komisiją, ECB ir Euro grupę 
laipsniškai panaikinti taikomas išskirtines priemones;

22. ragina laikytis pirmiau minėtų teisinių įsipareigojimų, nustatytų Sutartyse ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, nes jų nesilaikant pažeidžiama pirminė ES teisė;

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių institucinių ir finansinių sprendimų ir nustatyti 
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mechanizmus, kuriais ES institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir politikos, nustatytų 
Sutartyse, ypač susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
asmeninėmis ir kolektyvinėmis teisėmis;

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį pat dėmesį socialiniam disbalansui ir jo panaikinimui, 
kaip tai daroma makroekonominio disbalanso atveju, ir šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip ECOFIN ir Euro grupei;
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1 PRIEDAS

Graikija Portugalija Airija Kipras ES 27Strategijos „Europa 
2020“ socialiniai 
rodikliai

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Gyventojų (20–64 
metų amžiaus) 
užimtumo lygis (%)

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        
Moterys

                        Vyrai
                        

Jaunimas3 24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Žmonių, kuriems 
gresia socialinė 
atskirtis, skaičius 
(tūkstančiais)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(apyt
iksli
ais 
apsk
aičia
vima
is)

-

Švietimo ir mokymo 
nebaigusieji 
gyventojai (%)

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Įgiję tretinį 
išsilavinimą (30–
34 m. amžiaus 
gyventojai (%)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 2013 m. 2 ketvirčio duomenys.
2 2013 m. 2 ketvirčio duomenys.
3 Amžiaus grupė: 15–24 m. amžiaus.
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Graikija Portugalija Airija Kipras ES 27Kiti rodikliai
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Gyventojų užimtumo 
lygis (%)

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


