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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl netipinių sutarčių, profesinės veiklos saugumo užtikrinimo, darbo rinkos lankstumo 
ir užimtumo garantijų pusiausvyros ir naujų socialinio dialogo formų
(2009/2220(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendras įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
(COM(2009)0257),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ 
(COM(2008)0800) ir į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo 
skatinimas“(COM(2009)0114),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Išsiplėtusioje Europoje pokyčius skatinanti 
partnerystė – Europos socialinio dialogo vaidmens didinimas“ (COM(2004)0557),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo 
garantijų principų: derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų“ (COM(2007)0359) ir į savo 2007 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją2,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-
ojo amžiaus uždavinius“ (COM(2006)0708) ir į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 8 d. Tarybos išvadas (Darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyra krizės laikotarpiu),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 12 d. Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros užtikrinimo misijos ataskaitą „Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyros bendrųjų principų įgyvendinimas pagal 2008–2010 m. Lisabonos 
strategijos ciklą“,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 5–6 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir 
vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) išvadas,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių partnerių rekomendacijas 2007 m. spalio 18 d. 
ataskaitoje „Svarbiausios Europos darbo rinkos problemos: bendra Europos socialinių 
partnerių analizė“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi nestandartinis užimtumas, kaip antai darbas ne visą darbo dieną, atsitiktinis 
darbas arba darbas pagal terminuotą darbo sutartį, laikinas darbas, neapmokamas darbas, 
savarankiškas darbas ar darbas namuose ir nuotolinis darbas, nuo 1990 m. labai išaugo, 
tačiau vis dar laikomas netipiniu užimtumu,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0123.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0574.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0339.
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B. kadangi globalizacija ir sparti technologijų raida lemia plataus masto ekonomikos 
restruktūrizaciją ir dėl to keičiasi darbo santykiai bei darbuotojo užduočių turinys,

C. kadangi dėl finansų ir ekonomikos krizės darbo rinkos gali pasidaryti nestabilios ir 
padidėti socialinė atskirtis,

D. kadangi reikėtų parengti esminę papildomą ES strategiją, pagrindinį dėmesį skiriant 
tarpusavio paramos politikos priemonių visumai ekonomikos, aplinkos, užimtumo ir 
socialinės politikos srityse,

E. kadangi nedarbo lygis iš 27 valstybių narių sudarytoje ES padidėjo iki 10 proc. (2009 m.), 
t. y. pasiekė tokį pat lygį, kaip JAV, mažai tikėtina, kad aukščiausią lygį jis pasieks iki 
antro 2010 m. pusmečio,

F. kadangi užimtumo pokyčių pasiskirstymas pagal išsilavinimo lygį rodo, kad dirbančių 
žemos kvalifikacijos asmenų skaičius pastaraisiais metais sumažėjo,

G. kadangi kiekvienas metais vidutiniškai nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų Europos 
darbuotojų keičia darbą,

H. kadangi perėjimo nuo nedarbo į užimtumą lygis yra aukštas – trečdalis bedarbių ir 10 
proc. neaktyvių gyventojų per metus randa darbą,

I. kadangi iš 27 valstybių narių sudarytoje ES 45 proc. visų nedarbo laikotarpių yra ilgesni 
negu metai, o JAV jie sudaro maždaug 10 proc., 

J. kadangi keičiančių darbą moterų skaičius didesnis negu vyrų (5 proc. skirtumas), taip pat 
dažniau keičia darbą jauni darbuotojai (iki 24 metų), o šis skaičius mažėja didėjant 
išsilavinimo lygiui,

K. kadangi kai kuriose valstybėse narėse padaugėjo nedeklaruojamo darbo atvejų ir dėl to 
gali kilti rimtų ekonominių, socialinių ir politinių problemų,

L. kadangi sudėtinga įvertinti lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą ir labai svarbu 
taikyti visuminį požiūrį norint parodyti keturių aspektų – sutartinių nuostatų, mokymosi 
visą gyvenimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir modernių socialinės apsaugos sistemų –
dermę ir tarpusavio sąveiką,

M. kadangi vykdant užimtumo politiką būtina aktyviai skatinti moterų ir vyrų vienodas 
galimybes,

N. kadangi įvairiose Europos dalyse socialinis dialogas išsivystė skirtingai, tačiau apskritai 
dėl didėjančių ekonominių ir finansinių sunkumų trišalis dialogas tapo intensyvesnis,

A. Netipinės sutartys
1. ragina per 2010 m. pavasarį vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą nustatyti 

aiškias gaires ir konkrečias priemones, skirtas darbo vietoms išsaugoti ir darbo 
perspektyvoms kurti vadovaujantis plačių užmojų strategija „ES 2020“;
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2. ragina Komisiją tęsti Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros 
užtikrinimo misijos darbą – padėti valstybėms narėms viešinti lankstumo ir užimtumo 
garantijų principus ir atkreipia dėmesį į tai, kad bendras mokymasis ir keitimasis 
pažangiąja patirtimi, taip pat atviras koordinavimo metodas, yra pagrindinės valstybių 
narių įvairių politinių strategijų koordinavimo priemonės;

3. džiaugiasi, kad darbo rinkoje yra įvairių darbo tradicijų, sutarčių formų ir verslo modelių;

4. rekomenduoja, kad tuomet, kai būtina vykdyti darbo teisės reformas, prioritetai būtų šie: 
išplėsti darbuotojų, kurių darbo santykiai netipiniai, apsaugą; aiškiau reglamentuoti padėtį, 
susijusią su priklausomu darbu; imtis veiksmų kovojant su nedeklaruotu darbu ir 
palengvinti perėjimą iš vienos užimtumo ir nedarbo padėties į kitą;

5. ragina valstybes nares numatyti naujus patekimo į darbo rinką būdus, t. y. apibrėžti naujas 
darbo teisės nuostatas, kurios apimtų, pavyzdžiui, nuotolinį darbą, sutartis dėl konkretaus 
tikslo ir sutartis dėl misijų;

6. pažymi, kad nestandartinių ir netipinių sutarčių proporcijos padidėjimas pasižymi svarbiu 
lyčių ir kartų aspektu, nes moterys, vyresnio amžiaus ir jaunesnio amžiaus darbuotojai, 
dirbantys pagal nestandartines sutartis, atstovaujami neproporcingai; ragina valstybes 
nares ir Komisiją kovoti su šia neatitiktimi ir ją stebėti;

7. ragina valstybes nares įgyvendinti direktyvas 97/81/EB ir 99/70/EB;

8. džiaugiasi, kad priimta Direktyva 2008/104/EB, ir ragina sparčiai ją įgyvendinti;

9. pabrėžia, kad numatant nestandartines darbo formas turi būti teikiama parama 
darbuotojams, pereinantiems iš vieno darbo arba užimtumo statuso į kitą;

10. ragina valstybes nares rengti aktyvios intervencijos politiką, kuri leistų į darbo rinką 
grįžtantiems darbuotojams gauti individualią paramą laikotarpiu, kuris būtinas, kad 
mokydamiesi ir keisdami kvalifikaciją darbuotojai turėtų daugiau galimybių įsidarbinti;
bedarbiai turėtų turėti galimybę greitai grįžti į darbo rinką, net jeigu jų sutartys yra 
netipinės, svarbu, kad jie liktų darbo rinkoje;

11. ragina Komisiją išnagrinėti ir stebėti įvairių rūšių priemones, kurios sukurtos pagal 
nacionalines aktyvumą skatinančias politikos kryptis;

12. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares panaikinti nelegalų darbą ir tiki, kad lankstumo 
ir užimtumo garantijų strategijos gali padėti kovoti su nelegaliu darbu ir itin netipines 
darbo formas padaryti patikimesnes;

13. pabrėžia, kad būtina kurti aukštos kokybės darbo vietas, įskaitant ekologines darbo vietas, 
ir užtikrinti socialinę sanglaudą; taigi mano, kad žmonės labiau linkę dėti pastangas, kurių 
reikalaujama iš jų, jei suvokia, kad šios pastangos yra teisingos ir užtikrina užimtumą ir 
socialinę integraciją;

B. Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra ir profesinės veiklos 
saugumo užtikrinimas
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14. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra turėtų būti apibrėžiama kaip 
lankstumo ir saugumo darbo rinkoje derinys, padedantis padidinti našumą ir darbo vietų 
kokybę užtikrinant saugumą ir tuo pačiu metu suteikiantis įmonėms lankstumo galimybes, 
kurios leidžia reaguoti į kintančius rinkos poreikius ir kurti darbo vietas; mano, kad 
lankstumo ir saugumo reikalavimai vienas kitam neprieštarauja ir vienas kitą sutvirtina;

15. mano, kad, ypač atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, dar svarbiau užtikrinti 
lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą, primena, kad norint taikyti lankstumo 
principus reikia įgyvendinti plataus užmojo struktūrines reformas, pagrįstas tvirtu 
konsensusu;

16. mano, kad įmonės nepasitiki darbo rinka ir laiko ją nepatikima esant dabartinei 
ekonomikos krizei, be to, jos neturi ilgalaikės vizijos;

17. ragina kurti lanksčias ir saugias sutartines nuostatas, atsižvelgiant į šiuolaikišką darbo 
organizavimą; vis dėlto mano, kad neterminuotos darbo sutartys turėtų likti pagrindine 
įdarbinimo forma, tačiau atsižvelgia į tai, kad kai kurie žmonės, ypač studentai ir 
jaunimas, kuriems reikia įgyti įvairios patirties, pirmumą teikia netipinėms sutartims;

18. smerkia piktnaudžiavimą, kai įprastas įdarbinimas keičiamas netipinių formų sutartimis 
visuomenės, darbuotojų ir konkurentų sąskaita; pabrėžia, kad tokios sutartys pažeidžia 
Europos socialinį modelį;

19. tvirtai tiki, kad, atsižvelgiant į įvairias tradicijas valstybėse narėse, bet kokios formos 
užimtumas turi būti siejamas su pagrindinėmis teisėmis, tarp kurių turėtų būti: vienodų 
sąlygų taikymas užimtumo srityje, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir nuostatos 
dėl darbo ir poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvė, teisė į 
kolektyvines derybas, kolektyvinius veiksmus ir mokymosi galimybės;

20. ragina ES ir valstybes nares dėti daugiau pastangų investuojant į gebėjimus ir mokymą 
siekiant remti tvarų užimtumą; todėl ragina valstybes nares investuoti į žmones –
energingai įgyvendinti ir finansuoti mokymosi visą gyvenimą strategijas;

21. ragina valstybes nares įgyvendinti politiką, kuri sudarytų sąlygas žmonėms geriau derinti 
lankstų darbą ir šeiminį gyvenimą, užtikrinant, kad vaikų priežiūros įstaigų darbo 
valandos būtų pritaikytos prie darbo valandų;

22. itin rekomenduoja, kad ES užimtumo iniciatyva apimtų ankstyvos intervencijos 
priemones, kai darbo vietos faktiškai prarandamos, ypač siekiant sumažinti asmenų 
iškritimo iš darbo rinkos riziką;

23. ragina valstybes nares stiprinti aktyvinimo schemas, ypač skirtas žemos kvalifikacijos 
darbuotojams, – teikti asmenines konsultacijas, siūlyti intensyvų darbuotojų mokymą, 
perkvalifikavimo mokymą, subsidijuoti įdarbinimą, teikti dotacijas pradedantiems 
savarankiškai dirbti asmenims ir įmonėms;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti administracines kliūtis, kad būtų pagerinta 
verslo, ypač MVĮ, aplinka;
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25. ragina valstybes nares teikti lankstumo ir užimtumo garantijų įgyvendinimo planų 
pažangos ataskaitas;

C. Naujos socialinio dialogo formos
26. mano, kad oficialus socialinių partnerių vaidmens pripažinimas yra žingsnis pirmyn, nes 

pripažįstama jų autonomija ir dar kartą patvirtinama jų indėlio remiant socialinį dialogą 
svarba;

27. laikosi nuomonės, kad trišalį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą ekonomikos 
augimo ir užimtumo klausimais pripažinus kaip institucinį organą prisidėta prie to, kad 
socialiniai parnerių būtų įtraukiami į ES ekonomikos politiką;

28. mano, kad Europos ir nacionalinių socialinių partnerių indėlis įgyvendinant strategiją „ES 
2020“ yra ypatingai svarbus siekiant užimtumo tikslų ir įgyvendinant lankstumo ir 
užimtumo garantijų darbotvarkę;

29. ragina nacionalinius socialinius partnerius atsisakyti abejonių, susijusių su pašaliečiais 
(darbuotojais, dirbančiais pagal netipines arba labai netipines sutartis), ir jų teises bei 
socialinės apsaugos reikalavimus sulyginti su savų darbuotojų teisėmis ir socialinės 
apsaugos reikalavimais;

30. ragina socialinius partnerius Europos ir nacionaliniu lygmenimis remti investicijas į 
mokymosi visą gyvenimą strategijas;

31. pažymi, kad socialinių partnerių dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant politiką labai skiriasi 
atskirose valstybėse narėse, tačiau vyrauja bendra tendencija siekiant politinių tikslų 
naudotis įvairesnių priemonių deriniu; mano, kad socialinės ir institucinės paramos, 
teikiamos socialiniams partneriams, kokybė galbūt labiausiai lemia jų indėlio kokybę;

32. mano, kad kolektyvinės derybos įrodė esančios veiksminga užimtumo išsaugojimo 
priemonė ir kad jos leidžia įmonėms rasti lanksčią išeitį sprendžiant su ekonomikos 
nuosmukiu susijusias problemas;

33. yra įsitikinęs, kad vyriausybių vaidmuo yra lemiamas sudarant išankstines sąlygas 
visapusiškoms ir veiksmingoms kolektyvinėms deryboms ir pasitelkiant trišales struktūras 
siekiant įtraukti socialinius partnerius į viešosios politikos rengimą pagal nacionalinę 
praktiką ir tradicijas;

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Socialinės apsaugos 
komitetui, Europos užimtumo komitetui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms 
ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga ir valstybės narės susidūrė su gilia finansų, ekonomikos ir socialine krize ir 
turi dėti daug pastangų, kad išsaugotų kiek įmanoma daugiau darbo vietų ir kuo didesnį 
užimtumą.

Pranešėja įsitikinusi, kad Europos socialiniai modeliai, kurių tikslas – tvarus augimas, visiškas 
užimtumas, socialinė pažanga, gerovė ir socialinė apsauga, gali išvesti Europos Sąjungą ir jos 
valstybes nares iš krizės.

Norėdami išeiti iš krizės ir išsaugoti užimtumą, užkirsti kelią masiniam nedarbui bei padėti 
bedarbiams rasti naują darbą, turime labiau stengtis investuoti į gebėjimus, mokymą ir tvarių 
darbo vietų kūrimą.

Atsižvelgdama į tai, pranešėja tikisi, kad per 2010 m. pavasarį vyksiantį Europos Vadovų 
Tarybos susitikimą bus sudarytas susitarimas dėl aiškių gairių ir konkrečių priemonių, skirtų 
darbo vietoms išsaugoti ir darbo perspektyvoms kurti vadovaujantis plačių užmojų strategija 
„ES 2020“.

Strategijos „ES 2020“ tikslas turėtų būti veiksmingai pradėti taikyti bendrą Europos 
užimtumo iniciatyvą, užtikrinant, kad, viena vertus, įmonė galėtų būti įkurta per tris dienas 
visoje Europos Sąjungoje ir kad pirmųjų darbuotojų įdarbinimo formalumai būtų atlikti 
vienoje vietoje, ir, kita vertus, būtų tobulinamos motyvavimo sistemos, ypač tos, kurios 
skirtos žemos kvalifikacijos darbuotojams, teikiamos asmeninės konsultacijos, siūlomi 
intensyvūs darbuotojų mokymai, perkvalifikavimo mokymai, didinama kvalifikacija, 
sudaromos sąlygos atlikti gamybinę praktiką, subsidijuojamas įdarbinimas, teikiamos 
dotacijos pradedantiems savarankiškai dirbanti asmenims ir įmonėms. Be to, pranešėja 
pritaria tam, kad Komisija skirtų Europos socialinio fondo lėšų kvalifikacijai kelti ir pritaikyti.

Ši užimtumo iniciatyva turėtų apimti ankstyvos intervencijos priemones, kai darbo vietos 
faktiškai prarandamos, ypač siekiant sumažinta asmenų iškritimo iš darbo rinkos riziką. 
Norint naudoti šias intervencijos priemones reikės didelių investicijų į mokymus, taip pat į 
mokymo paslaugų teikėjus, kartu labai didelį dėmesį skiriant mokymo koordinavimui ir 
reintegracijos į darbo rinką programoms, taip pat nereikėtų naudoti tik trumpalaikių 
priemonių ir kartu reikėtų stengtis rengti kiek įmanoma aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, 
kad būtų padidintas bendras kvalifikacijos lygis Europos Sąjungoje ir prisitaikyta prie 
kintančių dabartinės ekonomikos poreikių.

Pranešėja mano, kad žmonės bus labiau linkę dėti pastangas, kurių reikalaujama iš jų, jei 
suvokia, kad šios pastangos yra teisingos ir užtikrina užimtumą ir socialinę integraciją. Taigi 
valstybės narės turi investuoti į žmones – energingai įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą 
strategijas ir teikti papildomą finansinę paramą. Todėl socialiniai partneriai Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis turi remti investicijas į mokymosi visą gyvenimą strategijas. Jei 
vyriausybės ir socialiniai partneriai įsipareigotų siekti finansinio investavimo į mokymąsi visą 
gyvenimą tikslų, tai padėtų užtikrinti profesinės veiklos saugumą.

Pranešėja įsitikinusi, kad vykdant užimtumo ir socialinę politiką, būtina aktyviai skatinti 
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moterų ir vyrų lygias galimybes.

Faktai

Iš 27 valstybių narių sudarytoje Europos Sąjungoje (ES 27) bendras nedarbo lygis 2009 m. 
nuo 8 proc. padidėjo iki 9,6 proc. (vyrų nedarbo lygis padidėjo nuo 7,8 proc. iki 9,8 proc., 
moterų – nuo 8,1 proc. iki 9,3 proc.).

Pastaraisiais metais bendras ne visą darbo dieną dirbančių asmenų skaičius išliko didelis ir 
stabilus, 15-oje senųjų valstybių narių jų yra daugiau, negu naujosiose valstybėse narėse. Ne 
visą darbo dieną dirbančių asmenų dalis ES 27 2009 m., palyginti su 2008 m., išaugo 
maždaug 0,5 procentinio punkto. Tai gana nemažas padidėjimas atsižvelgiant į tai, kad nuo 
2006 m. iki 2008 m. bendras padidėjimas sudarė 0,1 procentinio punkto. 2008 m. ES 27 
daugiau negu 18 proc. visų dirbančių asmenų buvo ne visą darbo dieną dirbantys asmenys (31 
proc. visų dirbančių moterų ir beveik 8 proc. dirbančių vyrų), o 24 proc. visų ne visą darbo 
dieną dirbančių asmenų (beveik 30 proc. vyrų ir daugiau negu 22 proc. moterų) tai darė 
nesavanoriškai. Pagrindinė nesavanoriško darbo ne visą darbo dieną priežastis yra ta, kad šie 
asmenys nerado darbo visą darbo dieną (24 proc. visų ne visą darbo dieną dirbančių asmenų 
to nepasirinko) .

Pagal terminuotas sutartis dirbantys darbuotojai labiau priklauso nuo ekonominės padėties. ES 
27 bendras visų darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas sutartis, skaičius nuo 2007 m. iki 
2009 m. sumažėjo 1,7 milijono. Šis skaičius reiškia sumažėjimą 6,3 proc. ir labai viršija 
darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, dalies (1,3 proc.) padidėjimą per tą patį 
laikotarpį.

Nuo 2000 m. savarankiškų darbuotojų skaičius sumažėjo, tačiau pastaraisiais metais jis lieka 
stabilus. 2007 m. daugiau negu 15 proc. visų ES 27 darbuotojų sudarė savarankiškai dirbantys 
asmenys (skirtumas tarp vyrų ir moterų yra maždaug šeši procentiniai punktai), JAV jų yra 7 
proc.

Maždaug 14 proc. visų dirbančių asmenų turi laikiną darbą (2008 m.). Pagrindinė priežastis 
yra ta, kad darbuotojai studijuoja ar mokosi arba nerado nuolatinio darbo.

Maždaug 5 proc. visų dirbančių asmenų dirba namuose (2008 m.).

Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra

Darbas pagal netipines sutartis reiškia darbo santykius, neatitinkančius standartinio arba 
tipinio modelio, kai dirbama visą dieną, reguliariai, neterminuotą laikotarpį vienam 
darbdaviui ilgą laiką. Lanksčios sutartys yra valstybių narių užimtumo politikos srityje 
naudojama priemonė, padėjusi bedarbiams rasti darbą. Atsiranda labai netipinių darbo 
sutarčių (pvz., trumpesnė negu šešių mėnesių darbo sutartis, trumpesnis negu 10 valandų 
darbo laikas ir nerašytos darbo sutartys). Tokiomis įdarbinimo formomis daugiausia naudojasi 
jaunimas (19–29 metų) ir vyresni žmonės (virš 50 metų), moterys ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojai. Pagal labai netipines sutartis dirbantiems darbuotojams suteikiama mažiau 
galimybių mokytis, jų karjeros galimybės ribotos ir mažesnės pajamos, palyginti su kitų 
kategorijų darbuotojais, taigi jų padėtis darbo rinkoje ne tokia tvirta.
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Pranešėja įsitikinusi, kad valstybės narės turėtų stebėti ir nagrinėti visų sutarčių raidą.

Ji įsitikinusi, kad energingas lankstumo ir užimtumo garantijų strategijos įgyvendinimas gali 
padėti kovoti su nelegaliu darbu ir sutvirtinti pagal labai netipines darbo sutartis dirbančių 
žmonių padėtį. Įgyvendinant lankstumo ir užimtumo garantijų strategiją pagrindinį dėmesį 
geriau skirti geros kokybės darbo vietoms, o ne darbo vietų išsaugojimui. Į tai atsižvelgdamos 
valstybės narės turėtų investuoti į aktyvią darbo rinko politiką ir institucijų reformą. Be to, 
pranešėja įsitikinusi, kad valstybės narės turėtų kritiškai išnagrinėti užimtumo apsaugos teisės 
aktus, nes nuo jų priklauso dideli skirtumai valstybėse narėse, susiję su ilgalaikio nedarbo 
mastu ir darbo sutarčių trukme.

Pranešėja įsitikinusi, kad diskutuojant dėl netipinio darbo svarbus lyčių aspektas, nes vyrams 
neproporcingai atstovaujama esant įprastiniams darbo santykiams o moterų, dirbančių 
netipinėmis sąlygomis, vis daugėja.

Socialinis dialogas

Pranešėja mano, kad oficialus socialinių partnerių vaidmens pripažinimas yra žingsnis 
pirmyn, nes pripažįstama jų autonomija ir dar kartą patvirtinama, kad Europos Sąjunga turi 
remti socialinio dialogo skatinimą. Trišalį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą 
ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais pripažinus kaip institucinį organą prisidėta prie 
to, kad socialiniai parnerių būtų įtraukiami į Europos Sąjungos ekonomikos politiką.

Mano, kad Europos ir nacionalinių socialinių partnerių indėlis įgyvendinant strategiją „ES 
2020“ yra ypatingai svarbus siekiant užimtumo tikslų ir įgyvendinant lankstumo ir užimtumo 
garantijų darbotvarkę. Todėl nacionalinio lygmens socialiniai partneriai turi atsisakyti 
abejonių, susijusių su pašaliečiais (darbuotojais, dirbančiais pagal netipines arba labai 
netipines sutartis), ir jų teises bei socialinę apsaugą sulyginti su savų darbuotojų teisėmis ir 
socialine apsauga.

Sektorių derybos yra pagrindinis derybų lygmuo daugumoje Vakarų Europos šalių ir kelete 
Centrinės ir Rytų Europos šalių.

Socialinių partnerių dalyvavimas nustatant reagavimo į krizę priemones labai skiriasi – tai 
priklauso nuo šalies pramonės santykių tradicijų ir struktūros ir nuo taikomų priemonių 
pobūdžio. Kai kuriose šalyse socialiniai partneriai išreiškė nusiskundimų, kad jie 
nepakankamai įtraukiami vyriausybėms rengiant priemones ir kad su jais nepakankamai 
konsultuojamasi.

Nors socialinių partnerių dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant politiką yra skirtingas, tačiau 
vyrauja bendra tendencija siekiant politinių tikslų naudotis įvairesniu priemonių deriniu. 
Socialinės ir institucinės paramos, teikiamos socialiniams partneriams, kokybė galbūt 
labiausiai lemia socialinių partnerių indėlio įgyvendinant strategiją „ES 2000“ kokybę.


