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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:

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės skolos didėjimas, kurio priežastis – ekonomikos 
krizė, prieštarauja tvarių valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip svarbu, kad valstybės 
narės konsoliduotų savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma išlaikant pusiausvyrą ir itin 
nedelsiant, pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės investicijų, lėšų moksliniams tyrimams 
ir švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį augimo perspektyvos aspektu; 

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti krizės poveikį socialiniu ir užimtumo aspektu ir ES 
lygmeniu parengti atkūrimo strategiją, kurios pagrindas būtų parama užimtumui, 
mokymams ir investicijoms, pramonės atgaivinimas ir konkurencingos ekologinės 
ekonomikos vystymas; mano, kad ES 2020 m. strategija turėtų būti grindžiama šiais 
tikslais;

3. laikosi nuomonės, kad ekonomikos gaivinimo strategija jokiu būdu neturėtų būti naujų 
struktūrinių sutrikimų ir didelių pajamų skirtumų atsiradimo priežastimi; mano, kad 
finansinės ir fiskalinės priemonės, kurių imasi valstybės narės, turėtų apsaugoti 
atlyginimus, pensijas ir namų ūkių perkamąją galią;

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant ekonomikai taikyti tikslingas politikos kryptis 
sprendžiant struktūrinio nedarbo (ypač jaunimo ir moterų) problemas, gerinant užimtumo 
kokybę, o kartu didinant darbo našumą ir pelną iš investicijų;

5. mano, kad viešųjų finansų tvarumas labai priklauso nuo gebėjimo sumažinti nedarbo lygį 
ir pradėti taikyti tinkamą imigracijos politiką, pagrįstą integracijos į darbo rinką ir 
visavertės pilietybės suteikimo nuostatomis, kad taikant šią politiką būtų galima susidoroti 
su demografinėmis ir su biudžetu susijusiomis problemomis, ypač atkreipiant dėmesį į 
pensijų sistemos tvarumą;

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. strategija turėtų būti „ekonomikos, užimtumo ir socialinės 
politikos paktas“, pagrįsta gairėmis, rodikliais ir skaičiais, kuriuos galima išmatuoti 
nacionaliniu ir ES lygmenimis; joje turėtų būti numatyti premijavimo metodai tiems, kurie 
pasiekia užsibrėžtų tikslų, ir nuobaudos tiems, kurie jų nepasiekia, taip pat ši politika 
turėtų būti grindžiama lankstumo ir užimtumo garantijų ir socialinio dialogo principais;

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama viešųjų finansų politika turėtų būti parengta taip, 
kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, kokybiškas užimtumas ir socialinės sistemos, 
kurios esmė – įtrauktis ir resursų padalijimas, išlaikymas. Tokia politika būtina tam, kad 
būtų galima susidoroti su finansų, ekonomikos ir socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir globalizacija;

8. pabrėžia, kad svarbu paskelbti Žaliąją knygą dėl pensijų reformos ir mano, kad būtina 
parengti saugią ir tvarią socialinės apsaugos sistemą, kuri būtų sudaryta iš viešojo ir 
papildomo draudimo; šios sistemos rengimą reikėtų skatinti sudarant sutartis ir taikant 
atitinkamą mokesčių politiką;
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9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir įtraukties 
sistemų poreikis įrodo, jog reikia pagerinti valstybės išlaidų administravimo kokybę ir 
veiksmingumą ir geriau paskirstyti mokesčių naštą laipsniškai ir pastebimai mažinant 
mokesčius užimtumo srityje; taip būtų sumažintas skurdas ir užtikrinta socialinė 
sanglauda, kuri yra pagrindinis Europos ekonominio ir socialinio modelio 
konkurencingumą ir tvarumą užtikrinantis veiksnys.


