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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės
(2011/2067(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. lapkričio 23 d. komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010)0682),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių: Strategijos „Europa 
2020“ integruotų gairių II dalis1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimą 2010/707/EB dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl netipinių sutarčių, profesinės 
veiklos saugumo užtikrinimo ir naujų socialinio dialogo formų4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl darbo vietų potencialo 
plėtimo naujoje tvarioje ekonomikoje5,

– atsižvelgdamas į vidutinės trukmės laikotarpio prognozes iki 2020 m.: „Gebėjimų 
pasiūla ir paklausa Europoje“, Europos profesinio mokymo plėtros centras, 2010 m.6,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25 d. pagrindų susitarimą dėl įtraukiosios darbo rinkos, 
kurį pasirašė Europos profesinių sąjungų konfederacija (angl. ETUC), Europos 
pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjunga (BusinessEurope), Europos amatų ir 
mažų bei vidutinių įmonių asociacija (pranc. UEAPME) ir Europos įmonių su 
valstybiniu kapitalu centras (pranc. CEEP),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikatą „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. sausio 12 d. komunikatą „Metinė augimo apžvalga. 
Visapusiško ES atsako į krizę spartinimas“ (COM(2011)0011) ir prie jo pridėtą 
Bendrosios užimtumo ataskaitos projektą,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. vasario 23 d. komunikatą „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“ (COM(2011)0078),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0309.
2 OL L 308, 2010 11 24, p. 46.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0262.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0263.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0299.
6 Cedefop leidinys, ISBN 978-92-896-0536-6.
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– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. lapkričio 9 d. komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 0642),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos, Regioninės plėtros, Kultūros ir švietimo bei Moterų 
teisų ir lyčių lygybės komitetų nuomones (A6-0000/2011),

A. kadangi šiuo metu pasaulyje yra 23,1 mln. bedarbių; kadangi jaunimo nedarbo lygis yra 
20,4 proc. ir ilgalaikio nedarbo toliau daugėja,

B. kadangi dėl 2008 m. ekonomikos krizės pirminiai ir gamybos sektoriai prarado daugiau 
negu tikėtasi darbo vietų ir tikimasi, kad iki 2020 m. bus prarasta dar maždaug 2,5 mln. 
darbo vietų,

C. kadangi vis dar tikimasi, kad paslaugų sektorius, pvz., prekybos, saugumo, valymo ir 
viešojo maitinimo ir slaugos sričių, nuo dabar iki 2020 m. užtikrins daugiausia darbo 
vietų ir galėtų būti sparčiausiai augantis sektorius,

D. kadangi natūralu, kad kintančios užimtumo tendencijos sektoriuose daro įtaką reikiamų 
profesijų ir kvalifikacijų darbuotojų užimtumo tendencijoms,

E. kadangi darbuotojams, neturintiems aukštojo išsilavinimo, kyla didelė grėsmė prarasti 
darbą,

F. kadangi ilgalaikis mokymo ir aukštojo išsilavinimo tvarumas priklauso nuo įvairių 
veiksnių, pvz., nuo viešųjų finansų padėties ir asmeninės nuovokos,

G. kadangi tikimasi, kad daugės darbo vietų, kuriose reikalaujama aukštesnės 
kvalifikacijos,

H. kadangi migracija ES viduje, taip pat migracija į ES ir iš ES, ateityje darys vis didesnę 
įtaką valstybių narių darbingo amžiaus gyventojų kiekiui bei sudėčiai ir daro didelį 
poveikį įgūdžių paklausai ir pasiūlai,

I. kadangi tvari ekonomika turi galimybę sukurti daugiau tinkamų darbo vietų ir prisidėti 
prie Europos ekonomikos atkūrimo,

J. kadangi ES į mokslinius tyrimus ir švietimą vis dar investuoja mažiau, negu jos 
pasauliniai ekonomikos partneriai ir konkurentai; kadangi reikia daug investicijų į 
žiniomis pagrįstą ekonomiką,

Spręstini užimtumo politikos uždaviniai

1. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ valstybės narės sutarė iki 2020 m. pasiekti 
75 proc. 20–64 metų amžiaus grupės užimtumo tikslą; ragina visus suinteresuotus 
subjektus dėti daugiau pastangų siekiant sėkmingai įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“;
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2. pažymi, kad užimtumo rodiklis glaudžiai susijęs su ekonomine veikla; griežtai 
rekomenduoja, kad valstybės narės laikytųsi užimtumo politikos gairių kartu su 
bendrosios ekonomikos politikos gairėmis;

3. ragina geriau koordinuoti valstybių narių ekonomikos politiką siekiant išvengti 
nesąžiningos konkurencijos ir rinkos iškraipymų; ragina valstybes nares laikytis 
biudžetinės drausmės taisyklių siekiant sumažinti pernelyg didelio deficito susidarymo 
riziką ir ragina Komisiją vykdyti veiksmingą biudžeto priežiūrą;

4. pritaria Komisijos pavyzdinei iniciatyvai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ daryti 
pokyčius siekiant tvarios ekonomikos;

5. primena, kad atsižvelgiant į demografinių pokyčių ir pokyčių gamybos grandinėje derinį 
reikia parengti geresnes užimtumo, švietimo ir darbo organizavimo strategijas siekiant 
kiek įmanoma padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą, mažiau prarasti 
žmogiškojo kapitalo ir sukurti daugiau naujų darbo galimybių;

6. pabrėžia, kad nacionalinės darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros 
priemones būtina stiprinti ir pritaikyti prie naujų socialinių ir ekonominių kiekvienos 
valstybės narės sąlygų atsižvelgiant į specialius jų poreikius ir siekiant užtikrinti 
lanksčią ir aktyvią darbo rinką, veiksmingą mokymą ir parengti socialinio saugumo 
sistemas; perspėja, kad reikėtų vengti visiems taikyti vieną modelį;

7. apgailestauja, kad daugumai darbuotojų vis dar sunku suderinti darbą ir šeimos 
gyvenimą; ragina valstybes nares visiems tėvams, ypač vienišiems, suteikti galimybę 
įsitraukti ne tik darbinę veiklą, bet ir į mokymosi visą gyvenimą procesą;

Reagavimo būdai

Kvalifikuotos darbo jėgos užtikrinimas

8. džiaugiasi Komisijos iniciatyva parengti ES įgūdžių panoramą ir pertvarkyti Europos 
užimtumo tarnybos (EURES) tinklą siekiant ieškantiems darbo užtikrinti daugiau 
skaidrumo;

9. ragina geriau stebėti būsimą įgūdžių paklausą Europoje ir numatant valstybių narių 
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą politiką nedelsiant atsižvelgti į sukauptus 
duomenis; mano, kad žinių sąjunga, kuri suartina verslo ir švietimo institucijas, būtų 
naudinga priemonė užpildant inovacijų srities ir įgūdžių spragas;

10. apgailestauja, kad vis dar daug jaunuolių neužbaigia mokslo mokyklose; ragina 
valstybes nares įgyvendinti politiką, kuri padėtų išvengti, kad mokiniai nepaliktų 
mokyklų nebaigę mokslo programos, ir suteikti mokymosi sunkumų turintiems 
mokiniams alternatyvias mokymosi galimybes;

11. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu skatinti naujų specializuotų studijų Europos 
kompetencijų centrus ateities profesijoms rengti;

12. skatina valstybes nares į savo profesinio mokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymo 
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politiką įtraukti informacijos ir ryšių technologijų kompetenciją, skaitmeninį raštingumą 
ir pagrindinius visose srityse pritaikomus gebėjimus, pvz., bendravimą užsienio 
kalbomis, taip pat verslumą;

13. skatina valstybes nares įgyvendinti dvilypę švietimo / mokymo sistemą siekiant jau 
ankstyvuoju etapu supažindinti jaunuolius su darbo rinka; be to, ragina susijusius 
suinteresuotus subjektus užtikrinti, kad stažuotės ir praktika padėtų aprūpinti naujomis 
darbo vietomis;

14. mano, kad ES lygmeniu reikia gerinti abipusį kompetencijos, diplomų ir įgūdžių 
pripažinimą, taip pat pripažinti darbuotojų iš trečiųjų šalių kompetenciją, diplomus ir 
įgūdžius;

Darbo jėgos poreikio skatinimas ir darbo vietų kūrimas

15. ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti kurti mažas ir vidutines įmones, užtikrinti 
joms palankią reglamentavimo aplinką ir gerinti jų prieigą prie finansavimo; primena, 
kad 85 proc. darbo vietų ES sukuria MVĮ; primygtinai ragina susijusius suinteresuotus 
subjektus pašalinti verslo kūrimo ir laisvo verslo judėjimo kliūtis;

16. mano, kad reikia užbaigti kurti nevaržomą ir konkurencingą bendrąją rinką siekiant 
palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares 
glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir skatinti dalytis geriausia šios 
srities praktika ir patirtimi;

17. labai smerkia nedeklaruojamą darbą, kuris kelia grėsmę ir visuomenei, ir darbuotojams; 
ragina valstybes nares vykdyti reguliarius patikrinimus ir inicijuoti informavimo 
kampanijas tam, kad šešėlinės ekonomikos darbuotojai geriau suvoktų ilgalaikius jos 
trūkumus;

18. mano, kad sveikatos priežiūros sektoriui tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; be to, mano, kad dėl demografinių pokyčių sveikatos ir 
socialinės priežiūros sektorius yra svarbus darbdavys, kurio svarba, ko gero, didės; 
ragina Komisiją pradėti tyrimą, susijusį su priežiūros darbuotojais, kurie dirba klientų 
namuose, siekiant nustatyti, ar šios srities darbuotojams ES teisės aktai užtikrina 
pakankamą socialinę apsaugą;

19. ragina Komisiją, valstybes nares, socialinius partnerius ir kitus suinteresuotus asmenis 
užtikrinti, kad kuriant darbo vietas būtų veiksmingai naudojami ES fondai, pvz., 
Europos socialinis fondas (ESF), Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir 
Sanglaudos fondas, taip pat tokios priemonės kaip mikrofinansų priemonė;

Darbo rinkos veikimo gerinimas

20. pažymi, kad darbotvarkės esmė – darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros politika, ir pritaria Komisijos vertinimui, kad krizė buvo sunkus 
nacionalinių darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros priemonių 
išbandymas;
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21. vis dėlto pabrėžia, kad vien tik siekiant darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros negalima išeiti iš krizės, ir ragina Komisiją, valstybes nares ir socialinius 
partnerius ypatingą dėmesį skirti nepalankioje padėtyje esančių grupių darbuotojams, 
pvz., jaunimui, nekvalifikuotiems darbuotojams ir neįgaliems darbuotojams;

22. mano, kad vykstant naujiems socialiniams ir ekonomikos pokyčiams reikėtų persvarstyti 
ir sustiprinti keturias darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros 
sudėtines dalis – lankstūs ir patikimi sutartimis pagrįsti susitarimai, aktyvi darbo rinkos 
politika, mokymasis visą gyvenimą ir modernios socialinės apsaugos sistemos – ir jų 
pusiausvyrą;

Įtraukiosios darbo rinkos skatinimas

23. pabrėžia, kad norint po ekonomikos krizės sustiprėti, tapti konkurencingesne ir 
vieningesne, pasiekti spartesnį ekonomikos augimą ir ilgainiui užtikrinti mūsų gerovės 
sistemas, Europa turi iki galo išnaudoti savo darbo jėgos potencialą;

24. taigi pabrėžia, kad svarbu mažinti darbo rinkos išsiskaidymą ir didinti jos gebėjimą 
įtraukti siekiant daugiau galimybių patekti į darbo rinką ir joje daryti pažangą suteikti 
nepalankioje padėtyje esančių grupių darbuotojams;

25. pabrėžia, kad svarbu į darbotvarkę, taip pat į visus strategijos „Europa 2020“ aspektus 
įtraukti neįgaliųjų asmenų teises;

26. pabrėžia, kad svarbu teikti prioritetą jaunimo nedarbo mažinimui; ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau dėti pastangas jaunimo integracijai į darbo rinką skatinti, taip pat 
numatyti paskatas jaunimui ir darbdaviams; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad labai 
svarbu palengvinti perėjimą iš mokyklos į darbo sferą, taip pat svarbu numatyti 
įgūdžius, juos atnaujinti ir priderinti;

27. pabrėžia, kad lyčių lygybę ir profesinio, šeimos ir asmeninio gyvenimo derinimą 
skatinanti politika gali prisidėti prie to, kad darbo rinkoje dalyvautų daugiau moterų ir 
vyrų;

Darbo vietų kokybės ir darbo sąlygų gerinimas

28. mano, kad įgyvendinant visiško užimtumo tikslą reikia papildomai dėti daugiau 
pastangų siekiant pagerinti visų darbuotojų darbo kokybę, darbo ir gyvenimo sąlygas;

29. mano, kad darbo kokybę, kuri yra plati sąvoka, reikia skatinti ir darbo santykių, ir paties 
darbo aspektais; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų peržiūrėta ES darbo 
kokybės apibrėžtis ir bendrieji rodikliai siekiant, kad jie būtų veiksmingesni vertinant 
šią valstybių narių politiką ir numatant jos gaires;

30. pabrėžia, kad svarbu įtraukti suinteresuotų subjektų pastangas, skirtas darbo kokybei 
gerinti, ir taikyti atitinkamas politikos priemones, įskaitant teisėkūrą, politikos 
koordinavimą, keitimąsi gerąja praktika ir autonominius susitarimus su socialiniais 
partneriais;
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31. mano, kad atitinkama socialinė apsauga turėtų būti esminis užimtumo kokybės ir taip 
pat darbo kokybės sąvokų elementas;

32. skatina Komisiją užbaigti savo parengiamąją teisėkūros veiklą ir pateikti teisėkūros 
pasiūlymus, nurodytus darbotvarkėje, visiškai atsižvelgiant į savo ekonominio ir 
socialinio poveikio vertinimą ir socialinių partnerių savarankiškumą; džiaugiasi, kad 
Komisija, atsižvelgdama į aplinkybes, planuoja patikrinti teisės aktų, susijusių su darbo 
kokybe ir darbo sąlygomis, veiksmingumą;

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europą ištikusios ekonomikos, finansų ir socialinės krizės sąlygomis paaiškėjo Europos 
ekonomikos ir socialinio modelio trūkumai ir sumenkėjo kai kurie anksčiau pasiektos 
pažangos aspektai. 

Kadangi pirmieji krizės padariniai pasireiškė darbo rinkoje 2008 m., Europoje darbo vietų 
sumažėjo 5,6 mln.

Šiuo metu ES yra 23 051 mln. bedarbių, kurie sudaro 9,5 proc. darbingų gyventojų, ir tai daro 
didelį poveikį augimui ir gerovei Europoje. 

Ne mažiau susirūpinimo kelia sunkumai, su kuriais susiduria kai kurie darbdaviai, 
įdarbindami darbuotojus, ypač į darbo vietas, kuriose reikia aukštos kvalifikacijos. Netgi 
krizės metu kai kuriems darbdaviams buvo sunku rasti darbuotojų, kurie turėtų tinkamus 
įgūdžius, kad galėtų užimti laisvas darbo vietas. 

Stiprindama žmogiškąjį kapitalą ir gerindama įsidarbinimo galimybes Europa padės atkurti 
ekonomiką. 

Žmonėms reikia siūlyti tinkamas paskatas, kad jiems būtų lengviau atnaujinti įgūdžius, reikia 
glaudžiau susieti švietimą ir mokymą su darbu, ugdyti tinkamą gabumų derinį ir efektyviau 
numatyti, kokių įgūdžių reikės ateityje siekiant užtikrinti geresnį pasiūlos ir paklausos atitiktį 
darbo rinkoje.1

Valstybės narės numatė ambicingų užmojų tikslą iki 2020 m. pasiekti, kad dirbtų 75 proc. 20–
64 metų amžiaus grupės gyventojų.

ES geba išspręsti šį uždavinį ir turi potencialą iš esmės pagerinti užimtumo rodiklį.

2010 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė komunikato „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė: Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ projektą.

Ši naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė – strategijos „Europa 2020“ dalis ir Komisijos 
indėlis siekiant įgyvendinti valstybių narių plačių užmojų tikslą iki 2020 m. pasiekti, kad 
dirbtų 75 proc. 20–64 metų amžiaus grupės gyventojų.

Komisija, siekdama įgyvendinti šį tikslą, siūlo veiksmus skirti keturiems prioritetams: 

• tęsti darbo rinkos reformą, kuria siekiama ir daugiau lankstumo, ir daugiau saugumo 
(lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra);

• imtis individualiems subjektams ir kompanijoms skirtų tinkamų iniciatyvų siekiant 
jiems padėti investuoti į mokymą ir užtikrinti, kad žmonių įgūdžiai nuolat būtų 
atnaujinami pagal darbo rinkos reikalavimus; 

• Komisija, siekdama užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir taip pat gerinti darbo įstatymų 

                                               
1 Įgūdžių pasiūlos ir paklausos Europoje klausimu žr.: „Gebėjimų pasiūla ir paklausa Europoje. Vidutinės 
trukmės laikotarpio  prognozės“, Liuksemburgas, 2020 m. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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kokybę, turi teikti pasiūlymus: bus persvarstyta darbo laiko direktyva, taip pat 
teisėkūros iniciatyva siekiant patobulinti direktyvą dėl laikino darbuotojų 
komandiravimo; 

• imtis veiksmų siekiant užtikrinti darbo rinkos sąlygas, palankias darbo vietoms kurti, be 
kita ko, mažinant administracinę naštą ir mokesčius, susijusius su darbu ir judumu, 
turint mintyje, kad tai itin svarbu sektoriams, kuriuose vyksta spartūs pokyčiai, pvz., 
kurie apibūdinami, kaip sektoriai, kurie labai naudojasi moksliniais tyrimais ir  
technologijų plėtra.

Jūsų pranešėja pritaria Komisijos požiūriui ir mano, kad yra galimybių padėčiai gerinti, ypač 
šiose srityse: 

• mažinti administracinę naštą, tenkančią MVĮ, ir biurokratiją siekiant sukurti darbo vietų; 

• mažinti mokyklą nebaigiančių mokinių skaičių, turint mintyje, kad būtent valstybės 
narės turi imtis prevencinių veiksmų ir pasiūlyti mokiniams mokymo ir praktikos 
alternatyvas; 

• numatyti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo priemones; 

• geriau stebėti ir numatyti įgūdžius, kurių reikės ateityje, šitaip suteikiant galimybę 
geriau juos suderinti su pasiūla ir orientuoti įgūdžių formavimą taip, kad būtų 
užtikrinamos didesnes užimtumo galimybės visą gyvenimą; 

• taikyti priemones, skirtas jaunuoliams, dar jiems nebaigusiems formaliojo švietimo 
programos, į darbo rinką įtraukti, visų pirma siūlant jiems stažuotes, kurios suteiktų 
naujų darbo galimybių;  

• atsižvelgti į poreikį stiprinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros 
taisykles ir pritaikyti jas prie kiekvienos valstybės narės socialinių ir ekonominių sąlygų 
tam, kad būtų galima užtikrinti lanksčią darbo rinką, iniciatyvumą skatinančią politiką, 
susijusią su darbo rinka, mokymusi visą gyvenimą ir moderniomis gerovės sistemomis;

• atsižvelgti į poreikį tobulinti direktyvą dėl laikino darbuotojų komandiravimo tam, kad 
sumažėtų biurokratijos ir būtų išspręsti dvigubo apmokestinimo klausimai siekiant 
palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą;

• atsižvelgti į poreikį toliau daryti pažangą ES ir trečiųjų šalių abipusio kvalifikacijos 
pripažinimo srityje; 

• siekti glaudesnio švietimo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo. 

Jei norime numatyti veiksmingą užimtumo, švietimo bei mokymo politiką ir padėti žmonėms 
pasirinkti karjerą, turėsime gerinti valstybių narių ir Sąjungos gebėjimus planuoti, numatyti 
ateityje reikalingų įgūdžių pobūdį ir užtikrinti, kad jie atitiktų darbo rinkos poreikius.


