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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. palankiai vertina tai, kad kai kurios valstybės narės pateikė „ES 2020“ tikslų siekimo 
pažangos ataskaitas, kai kuriais atvejais pažymėti konkretūs šiems tikslams pasiekti skirti 
projektai; ragina visas valstybes nares, teikiant pasiūlymus 2014 m. Europos semestrui, 
įtraukti šias programas;

2. pripažįsta, kad šių metų konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos itin svarbios, kadangi 
valstybės narės apibrėžia sanglaudos politikos investicijų prioritetus, kurie bus vykdomi 
pagal naują Daugiametę finansinę programą (DFP); atsižvelgdamas į tai, ragina tikslingiau 
naudoti ES lėšas įgyvendinant augimo ir užimtumo politiką, ypač kovos su jaunimo 
nedarbu politiką;

3. palankiai vertina tai, kad daugelis valstybių narių vykdo pagrindines darbo rinkų reformas, 
kuriomis siekiama pagerinti darbo rinkos atsparumą, suteikti daugiau vidinio ir išorinio 
lankstumo, sumažinti segmentaciją ir palengvinti darbo keitimo procesą;

4. pažymi, kad visoms valstybėms narėms pateiktos rekomendacijos pagal jų aktyvumo 
dalyvaujant darbo rinkoje lygį; ragina valstybes nares, kuriose aukštas nedarbo lygis, 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, aktyviai vykdyti darbo rinkos priemones, 
pvz., teikti mokymo ir užimtumo paslaugas, bei vykdyti kitas reformas, kurių 
įgyvendinimas suteiktų daugiau galimybių įsidarbinti, užkirstų kelią anksti pasitraukti iš 
darbo rinkos, sumažintų darbo sąnaudas ir kuriomis būtų kovojama su darbo rinkos 
segmentacija;

5. primena, kad bedarbių jaunuolių padėtis yra ypač rimta ir ragina skubiai imtis veiksmų; 
ragina sudaryti Europos jaunimo užimtumo paktą, pagal kurį būtų pradėtos įgyvendinti 
priemonės, dėl kurių seniai susitarta, taip pat skirta papildomų lėšų bei parengtos naujos 
kovos su jaunimo nedarbu priemonės;

6. palankiai vertina Tarybos priimtą Jaunimo garantijų iniciatyvą ir tai, kad kitoje DFP jai 
skirta 6 mlrd. EUR; ragina valstybes nares įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvas;

7. ragina Komisiją tęsti jaunimo užimtumo veiksmų komandų pradėtą darbą siekiant padėti 
valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbas didžiausias, perprogramuoti ES struktūrinį 
finansavimą ir jį skirti jaunimui; palankiai vertina Komisijos ketinimą išplėsti Europos 
darbo mobilumo portalą (EURES): intensyvinti ir plėtoti jo veiklą, visų pirma skatinant 
jaunimo judumą;

8. pabrėžia, kad reikia imtis konkrečių veiksmų siekiant padidinti moterų, vyresnių žmonių ir 
neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje užtikrinant, kad būtų pakankamai paskatų grįžti į 
darbą ir dirbti; primena, kad su ankstyvuoju vaikų ugdymu ir vaikų priežiūra susijusių 
paslaugų kokybė, įperkamumas ir prieinamumas atlieka itin svarbų vaidmenį;

9. pabrėžia, kad ilgalaikius bedarbius reikėtų remti įgyvendinant skatinimo dirbti iniciatyvas, 
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pvz., perėjimo nuo socialinės paramos prie darbo programas, taip pat taikant tinkamas 
lengvatų sistemas grįžtantiems į darbo rinką; 

10. primena, kad vis dar neišnaudotas paslaugų sektoriaus ekonominis ir užimtumo 
potencialas; ragina visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti ES paslaugų direktyvą; ragina 
valstybes nares pašalinti kliūtis mažmeninės prekybos sektoriuje ir pernelyg didelius 
profesinių paslaugų ir reglamentuojamųjų profesijų apribojimus; 

11. primena, kad daugelyje regionų ir sektorių darbuotojų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos 
poreikių arba kad trūksta tam tikros srities specialistų, o švietimo ir mokymo sistemos 
nesugeba patenkinti rinkos poreikių; palankiai vertina daugelio valstybių narių vykdomas 
profesinio rengimo ir mokymo sistemų reformas, kuriomis siekiama įgūdžius ir 
kompetenciją (ypač jaunų žmonių) priderinti prie darbo rinkos poreikių; atkreipia dėmesį į 
tai, kad beveik visos valstybės narės turi imtis tolesnių veiksmų ir vykdyti investicijas 
švietimo ir mokymo srityje; 

12. pažymi, kad krizė padarė didžiulį ilgalaikį poveikį valstybių narių nedarbo lygiui ir jų 
socialinei padėčiai, dėl to netvariai padidėjo skurdas ir socialinė atskirtis, įskaitant vaikų 
skurdą, benamystę, dirbančiųjų skurdą ir pernelyg didelį namų ūkių įsiskolinimą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares stiprinti saugumo tinklus ir užtikrinti, kad 
gerovės sistemos, skirtos padėti nukentėjusiems asmenims, veiktų tinkamai;

13. palankiai vertina tai, kad šiais metais daugelis valstybių narių, rengdamos savo 
nacionalines reformų programas, stengėsi labiau įtraukti nacionalinius parlamentus, 
socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę; pabrėžia, kad būtina reikiamų reformų 
sėkmės sąlyga yra visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas jas rengiant ir įgyvendinant.


