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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl užimtumo ir socialinių aspektų 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje
(2011/2320(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į SESV 145, 148, 152 straipsnius ir 153 straipsnio 5 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą dėl 2012 m. metinės 
augimo apžvalgos (MAA) (COM(2011) 0815) ir į prie jos pridėtą Bendrosios užimtumo 
ataskaitos projektą,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestro1,

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

– 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 dalis2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimą 2010/707/EB dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių3,

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

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų 
darbotvarkės4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos 
bendroji programa“ (COM(2010) 0758),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi plano5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ –
iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0542.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0309.
3 OL L 308, 2010 11 24, p. 46.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0466.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0495.
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būtų pažangus, tvarus ir integracinis (COM(2010) 0477),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją „Judus jaunimas: Europos 
švietimo ir mokymo sistemų tobulinimo pagrindas1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl darbo vietų potencialo 
plėtimo naujoje tvarioje ekonomikoje3,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/70/EB dėl Europos 
profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių 
konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro 
(CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis4,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą 97/81/EB dėl Bendrojo 
susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių 
konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras 
(CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi socialiniai krizės padariniai sunkūs ir dar labiau sustiprėjo taikant taupymo 
priemones, mažėjant darbo vietų, išmokas ir teikiant mažiau viešųjų paslaugų;

B. kadangi nedarbas nuo 2008 m. labai padidėjo ir dabar ES darbo neturi 23 mln. žmonių, 
o tai atitinka 10 proc. darbingo amžiaus gyventojų; kadangi siekdama įgyvendinti tikslą 
didinti užimtumą, ES turės iki 2020 m. papildomai įdarbinti 17,6 mln. žmonių;

C. kadangi padėtis darbo rinkoje itin svarbi jaunimui;

D. kadangi dėl krizės atsirado naujos žmonių, kuriems gresia skurdas, kategorijos; kadangi 
Socialinės apsaugos komitetas (SAK) įspėja, kad dėl fiskalinio konsolidavimo 
priemonių poveikio socialinės apsaugos sistemoms daugėja žmonių, kuriems kyla rizika 
gauti skurdžias pajamas, didėja vaikų skurdo, didelio materialinio nepritekliaus ir 
socialinės atskirties rizika;

E. kadangi, nors aplinkybės ir verčia skubėti, valstybių narių pažanga siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų neatitinka lūkesčių; kadangi nacionalinėse reformų programose 
nustatytų įsipareigojimų nepakanka norint įgyvendinti daugumą tikslinių ES lygmens 
rodiklių;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0230.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0262.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0299.
4 OL L 175, 1999 7 10, p. 43.
5 OL L 14, 1998 1 20, p. 9.
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F. kadangi socialiniai ir užimtumo aspektai sujungti tik į vieną iš penkių metinės augimo 
apžvalgos prioritetų, o strategijoje „Europa 2020“ jie atitinka tris iš penkių pagrindinių 
tikslų;

Pagrindinės gairės pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui

1. paveda Europos Vadovų Tarybai į 2012 m. Europos semestrui skirtas savo politikos 
gaires įtraukti toliau nurodytas gaires;

I. Užtikrinti darną ir padidinti užmojį strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti

2. ragina Europos Vadovų Tarybą užtikrinti, kad remiantis metine augimo apžvalga 
išdėstytomis metinėmis politikos gairėmis būtų siekiama įgyvendinti visus strategijoje 
„Europa 2020“ numatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus;

3. ragina Europos Vadovų Tarybą užtikrinti savo politikos gairėse numatytų įvairių 
prioritetų darną, kad fiskalinio konsolidavimo gairėmis nebūtų menkinamos pastangos 
kovoti su nedarbu ir socialiniais krizės padariniais;

4. yra labai susirūpinęs, kad dabartinių nacionalinių tikslinių rodiklių net ir teoriškai 
nepakanka norint pasiekti pagrindinius strategijoje „Europa 2020“ numatytus 
užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo tikslus; ragina Europos Vadovų Tarybą 
užtikrinti, kad valstybės narės aktyviau siektų savo nacionalinių tikslinių rodiklių, kad 
kartu su jais būtų vadovaujamasi konkrečiomis tikroviškomis įgyvendinimo gairėmis ir 
kad šių tikslų įgyvendinimas būtų vertinamas pagal aiškius ir nuoseklius rodiklius, 
parengtus vadovaujantis sutarta bendra vertinimo sistema – taip ES įgytų aiškių, 
įgyvendinamų galimybių pasiekti visus strategijos „Europa 2020“ tikslus, o pažangą 
būtų galima skaidriai įvertinti;

II. Investicijomis ir mokesčių reforma remti tvarų darbo vietų kūrimą

5. ragina Europos Vadovų Tarybą suteikti reikiamą biudžetinę laisvę ir skatinti investicijas 
į tvarų darbo vietų kūrimą; ragina einamosios sąskaitos perteklių turinčias valstybes 
nares prisidėti prie makroekonominio disbalanso mažinimo didinant vidaus paklausą, 
kad būtų užkirstas kelias laipsniškam nuosmukiui, trukdančiam kurti darbo vietas visoje 
ES;

6. ragina Europos Vadovų Tarybą patvirtinti politikos gaires, kaip sumažinti mokesčių 
naštą darbuotojams, kad samdyti darbuotojus būtų patraukliau ir atitinkamai pagerėtų 
pažeidžiamų grupių, jaunų bedarbių, žemos kvalifikacijos darbuotojų, mažas pajamas 
gaunančių ir papildomas šeimos pajamas uždirbančių žmonių padėtis; ragina Europos 
Vadovų Tarybą patvirtinti gaires, kaip didinti pajamas taikant skaidrią, veiksmingą ir 
ekonomišką mokesčių sistemą ir geriau ją koordinuojant, kad būtų galima kovoti su 
mokesčių slėpimu;

III. Gerinti darbo vietų kokybę ir aktyvesnio dalyvavimo darbo rinkoje sąlygas

7. apgailestauja, kad politikos gairėmis, kuriomis siekiama padaryti darbo vietas 
patrauklias, nesprendžiamas darbo vietų kokybės klausimas ir per mažai dėmesio 
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skiriama, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos dalyvauti darbo rinkoje, ypač moterims; 
ragina Europos Vadovų Taryboje aptarti ir deramo darbo gaires bei pastangas padėti 
suderinti darbo, šeimos ir privatų gyvenimą – teikti finansiškai prieinamą vaiko 
priežiūrą, šeimos atostogas ir sudaryti lanksčias darbo sąlygas;

8. įspėja, kad taupymo priemonėmis ir mažinant administracinę naštą neturėtų būti 
trukdoma laikytis socialinių, sveikatos ir saugos standartų;

IV. Kovoti su jaunimo nedarbu

9. ragina Europos Vadovų Tarybą kovai su jaunimo nedarbu teikti pirmenybę, o valstybes 
nares – parengti išsamias strategijas nedirbančiam, švietimo ar mokymo sistemoje 
nedalyvaujančiam jaunimui; ragina valstybes nares pradėti taikyti Europos jaunimo 
garantiją, kuria kiekvienam jaunam asmeniui ES būtų suteikta teisė gauti darbo 
pasiūlymą, praktiką, papildomą mokymą arba darbą ir mokymąsi kartu po daugiausia 
keturių mėnesių nedarbo; pabrėžia, kaip svarbu, kad kuo mažiau jaunimo dirbtų 
nesaugiose darbo vietose;

V. Kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, daugiausia dėmesio skiriant menkus ryšius 
su darbo rinka turinčioms arba jų išvis neturinčioms grupėms

10. teigiamai vertina tai, kad pirmą kartą į metinę augimo apžvalgą įtrauktos skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimo gairės, ir ragina Europos Vadovų Tarybą patvirtinti šias 
gaires kaip prioritetą, kartu užtikrinant, kad kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi 
nebūtų apsiribojama priemonėmis, kuriomis siekiama žmones integruoti į darbo rinką, o 
daugiau dėmesio būtų skiriama socialinei apsaugai ir menkus ryšius su darbo rinka 
turinčių arba jų išvis neturinčių pažeidžiamų grupių aktyviai įtraukčiai;

11. pabrėžia, kad į SESV 9 straipsnį turi būti atsižvelgta Europos semestruose, įskaitant 
konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kartu atliekant ex-ante ir ex-post socialinio 
poveikio vertinimus;

VI. Didinti demokratinį teisėtumą, atskaitomybę ir atsakomybę

12. primena, kad didėjant valstybių narių ekonominės politikos Europos dimensijos svarbai 
turėtų didėti ir demokratinis teisėtumas ir atitinkama atskaitomybė Europos Parlamentui 
bei valstybių narių parlamentams; mano, kad nesant teisinio pagrindo, kuriuo metinei 
augimo apžvalgai būtų galima taikyti įprastą teisėkūros procedūrą, Europos Vadovų 
Taryba, tvirtindama politikos gaires ir siekdama įtvirtinti jų demokratinį teisėtumą, 
privalo itin aktyviai atsižvelgti į Parlamento pastabas;

13. ragina valstybes nares užtikrinti, kad, siekiant įtvirtinti atsakomybę, į politikos gairių 
įgyvendinimą būtų įtraukti valstybių narių ir regionų parlamentai, socialiniai partneriai, 
valdžios institucijos bei pilietinė visuomenė;

14. ragina Komisiją 2013 m. metinę augimo apžvalgą paversti metinėmis tvaraus augimo 
gairėmis ir ją pateikti tokia forma, kad Parlamentas galėtų siūlyti pakeitimus, taip pat 
užtikrinti, kad taikant skaidrų tarpinstitucinio sprendimų priėmimo procesą bendru 
susitarimu būtų parengtos politikos gairės;
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Papildomi veiksmai, kurių reikia imtis užimtumo ir socialinėje srityje

Didinti užimtumą ir gerinti darbo vietų kokybę

15. ragina valstybes nares remti iniciatyvas, kuriomis padedama plėtoti daugiausia darbo 
vietų galinčius sukurti sektorius, ypač pereinančius prie tvarios ekonomikos (ekologiškų 
darbo vietų), taip pat sveikatos ir socialinių paslaugų („baltųjų“ darbo vietų) ir 
skaitmeninės ekonomikos sektorius;

16. ragina valstybes nares padidinti valstybinių įdarbinimo tarnybų aprėptį, jų veiklos 
veiksmingumą ir patvirtinti veiksmingas aktyvias darbo rinkos politikos priemones, 
kurios būtų abipusiškai remiamos deramomis lengvatų sistemomis, siekiant išlaikyti 
žmonių gebėjimą įsidarbinti ir padėti jiems grįžti į darbą;

17. mano, kad pagrindinis strategijos „Europa 2020“ užimtumo lygio tikslas gali būti 
pasiektas tik tuo atveju, jeigu bus gerokai padidintas moterų dalyvavimas darbo rinkoje; 
mano, kad valstybėms narėms skirtomis gairėmis turėtų būti siekiama sudaryti 
reikiamas sąlygas didesniam moterų užimtumui, pvz., finansiškai prieinamą vaikų 
priežiūrą, tinkamas motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų sistemas, lanksčias 
darbo valandas ir lanksčią darbo vietą;

18. ragina valstybes nares sudaryti darbo sąlygas, kuriomis dirbti norintys pagyvenę 
darbuotojai galėtų dalyvauti ir likti darbo rinkoje – kovoti su diskriminacija dėl 
amžiaus, užuot skatinus pagyvenusius darbuotojus pasitraukti iš darbo rinkos skatinti 
juos į ją įsitraukti ir pritaikyti darbo sąlygas pagyvenusių darbuotojų poreikiams, pvz., 
įgyvendinti teisę į lankstų darbo laiką ir lanksčią darbo vietą, teisę į mokymą ir teisę 
lanksčiomis sąlygomis išeiti į pensiją;

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad laikinas darbo sutartis arba darbo ne visą darbo 
dieną sutartis sudarę darbuotojai bei savarankiškai dirbantys asmenys turėtų pakankamą 
socialinę apsaugą ir galimybę mokytis ir kad sisteminės sąlygos būtų tokios, kuriomis 
jie galėtų daryti karjerą; ragina valstybes nares įgyvendinti bendruosius susitarimus dėl 
darbo ne visą darbo dieną ar terminuoto darbo;

Investuoti į švietimą ir mokymą

20. ragina valstybes nares investuoti į švietimą, mokymą, mokymąsi visą gyvenimą, 
savišvietą ir neformalųjį švietimą ir įspėja dėl ilgalaikių socialinių ir ekonominių 
švietimo biudžetų mažinimo padarinių;

21. ragina ES ir valstybes nares panaikinti gebėjimų neatitiktį ir trūkumą – gerinti gebėjimų 
poreikių prognozavimą ir parengti darbo jėgą perėjimui prie tvarios ekonomikos;

22. primena, kad pavyzdinėje iniciatyvoje „Judus jaunimas“ Komisija žadėjo pasiūlyti 
stažuočių kokybės sistemą, ir ragina ją šią sistemą nedelsiant pateikti;

Kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtrauktį
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23. ragina valstybes nares pagerinti socialinės apsaugos sistemų pakankamumą ir 
veiksmingumą siekiant užtikrinti, kad socialiniai automatiniai stabilizavimo veiksniai ir 
toliau švelnintų skurdo ir socialinės atskirties poveikį;

24. ragina valstybes nares įgyvendinti aktyvias įtraukties strategijas ir teikti 
pakankamas, finansiškai prieinamas aukštos kokybės paslaugas bei paramą 
minimalias pajamas gaunantiems asmenims, kad mažas pajamas gaunančios ir 
pažeidžiamos grupės netaptų socialiai atskirtos;

25. ragina valstybes nares savo nacionalinėse reformų programose išsamiai išdėstyti, kaip 
ES lėšos bus panaudojamos padedant siekti konkrečių politinių tikslų, kuriais siekiama 
ir nacionalinių strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Tolesni veiksmai, reikalingi norint stiprinti valdyseną, įsipareigojimus ir demokratinį 
teisėtumą

26. yra susirūpinęs, kad Europos Parlamentas ir valstybių narių parlamentai Europos 
semestre ir toliau atlieka ribotą vaidmenį; mano, kad Komisijos inicijuotoje metinėje 
augimo apžvalgoje, kurią turi patvirtinti Europos Vadovų Taryba, išdėstytos politikos 
gairės parengtos nedalyvaujant parlamentų atstovams, todėl joms trūksta demokratinio 
teisėtumo;

27. pažymi, kad penkioms valstybėms narėms, kurios dabar sudariusios susitarimo 
memorandumą su ES, TVF ir ECB, 2011 m. liepos mėn. nebuvo pateiktos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos; ragina Komisiją užtikrinti, kad susitarimo 
memorandumo įgyvendinimas visapusiškai atitiktų strategijoje „Europa 2020“ numatytų 
užimtumo didinimo ir skurdo mažinimo tikslų įgyvendinimą;

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

Šio pranešimo aplinkybės

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė 2012 m. metinę augimo apžvalgą (MAA) 
(COM(2011) 815), kuria pradėtas antrasis ekonomikos valdysenos Europos semestras. 
Metinėje augimo apžvalgoje išdėstyta tai, kas, Komisijos nuomone, ateinančius 12 
mėnesių turi būti ES biudžeto, ekonominės, užimtumo ir socialinės politikos ir reformų 
prioritetai. Šiuo pagrindu metinėje augimo apžvalgoje valstybės narės ir ES raginamos 
sutelkti pastangas penkiems prioritetams fiskalinės politikos, finansų sektoriaus 
stabilizavimo, augimo ir konkurencingumo, užimtumo ir socialinių krizės padarinių bei 
viešojo administravimo srityse.

Metinės augimo apžvalgos analizės ir pagrindinių gairių pagrindas – keturi priedai: 1) 
strategijos „Europa 2020“ pažangos ataskaita, 2) makroekonominė ataskaita, 3) 
užimtumo ataskaita ir 4) mokesčių politikos ataskaita.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nusprendė prašyti leidimo parengti pranešimą 
savo iniciatyva, kuriame būtų aptariami metinėje augimo apžvalgoje nurodyti užimtumo 
ir socialiniai aspektai. Pranešime Parlamentas galės išreikšti požiūrį į užimtumo ir 
socialinę padėtį ES, pažangą, padarytą siekiant strategijoje „Europa 2020“ nurodytų 
užimtumo ir socialinių tikslų, ir su jais susijusius prioritetus, išdėstytus Komisijos 
dokumentų rinkinyje. 

Be to, šiuo pranešimu vykdomas vienas iš Parlamento įsipareigojimų, prisiimtų 
pranešime dėl Europos politikos koordinavimo semestro, kurį parengė Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetas (pranešėja – Pervenche Berès), susijęs komitetas buvo 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (nuomonės referentas – Olle Ludvigsson), o 
pranešimas patvirtintas 2011 m. gruodžio 1 d. Kaip numatyta P. Berès pranešime, šis 
naujasis pranešimas Parlamentui leis aktyviai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ 
užimtumo ir socialinių aspektų įgyvendinimo ir prie Europos semestro rengiantis 
pavasario Europos Vadovų Tarybai.

Kadangi Parlamentas Europos semestro procese atlieka gana menką vaidmenį –
vienintelė Sutartyje įtvirtinta jo teisė yra pateikti nuomonę dėl metinių Komisijos 
užimtumo gairių pasiūlymų, ir kadangi jis ne kartą pabrėžė, kaip svarbu gerinti šio 
proceso teisėtumą, demokratinę atskaitomybę ir atsakomybę, šis pranešimas turėtų būti 
vertinamas kaip Parlamento siekis Europos semestro procese atlikti aktyvų vaidmenį. 
Europos Vadovų Taryba ir įvairios sudėties Taryba turėtų atsižvelgti į pranešimo išvadas, 
kad politikos gairės įgytų demokratinį teisėtumą.

Atsižvelgdama į itin glaustą grafiką, pranešėja nori pabrėžti ir poreikį susitelkti ir pagal 
prioritetus suskirstyti pagrindines gaires, kurias reikia įgyvendinti, taip pat pabrėžia savo 
pageidavimą remtis P. Berès pranešime bendrais bruožais išdėstyta Europos dalyvavimo 
Europos semestre struktūra. Siekiant išvengti kartojimosi, šiame pranešime daugiausia 
bus aptariamas metinės augimo apžvalgos socialinių ir užimtumo aspektų politikos gairių 
turinys, o ne Europos semestro procesas.
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Pranešėja norėtų pabrėžti, kad taikant dabartinę tarpinstitucinę procedūrą ir dabartinę 
metinės augimo apžvalgos formą Parlamentas netenka galimybės siūlyti konkrečius 
Komisijos komunikate ir jo prieduose pateiktų politikos gairių pakeitimus. Tai – didelis 
trūkumas demokratiniu ir skaidrumo požiūriu. Todėl pranešėja siūlo prašyti Komisijos 
kitų metų politikos gaires pateikti taip, kad prieš Tarybai patvirtinant tekstą Parlamentas 
galėtų jį iš dalies pakeisti.

2012 m. metinės augimo apžvalgos vertinimas

Finansų krizė, po kurios Europos Sąjungoje kilo valstybės garantuotos skolos krizė ir 
socialinė krizė, labai aiškiai parodė, jog ES reikia tvirtesnės ekonomikos valdysenos, kad 
dideli biudžeto deficitai ir makroekonominis disbalansas nekeltų grėsmės eurui ir 
Europos ekonomikai. Ekonominės politikos koordinavimas Europos semestro pagrindu 
apima strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo pažangos stebėseną ir 
koordinavimą taikant persvarstytus 2011 m. rugsėjo mėn. sudaryto „šešių priemonių 
rinkinio“ ekonomikos stebėsenos procesus. Tai – svarbi priemonė siekiant pašalinti kai 
kurias struktūrines dabartinės krizės priežastis ir užtikrinti pažangą siekiant pažangaus, 
tvaraus ir integracinio Europos vystymosi. Atsižvelgiant į skolų krizę per pirmąjį Europos 
semestrą fiskaliniam konsolidavimui buvo teikiama didžiausia pirmenybė. Ši tema nuo 
pat pradžios vyravo 2011 m. metinėje augimo apžvalgoje ir konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose semestro pabaigoje. Europos semestro politikos gairės neapėmė visų 
pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Vyraujantis dėmesys taupymui privertė 
taikyti tarpusavyje nesuderintus metodus – biudžeto ir makroekonominio stabilumo buvo 
siekiama tinkamai neatsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ išdėstytus pagrindinius 
socialinius, užimtumo ir švietimo tikslus. Lyg to būtų maža, Komisija tinkamai 
nepadidino nacionalinėse reformų programose nustatytų strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo nacionalinių planų užmojo ir šių planų neištaisė. Todėl ES atsidūrė tokioje 
padėtyje, kai nacionaliniais įsipareigojimais net ir teoriškai neįmanoma pasiekti, kad 
strategija „Europa 2020“ taptų tikrove.

Nors Komisijos požiūris į pirmąjį Europos semestrą buvo plačiai kritikuojamas, šių metų 
metinėje augimo apžvalgoje vėl įvardyti prioritetai, nepadedantys darniai siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Pranešėja mano, 
kad šis požiūris gali neleisti tvariai įveikti krizės ir padaryti tvirtos pažangos siekiant 
pažangios, tvarios ir integracinės Europos Sąjungos.

Pirmiausia, svarbiausias prioritetas – siekti augimui palankaus fiskalinio konsolidavimo –
neatitinka pagrindinio tikslo didinti užimtumą. Daugeliui valstybių narių fiskalinis 
konsolidavimas reikalingas, tačiau politinės gairės, kuriomis apskritai sugriežtinamos 
taupymo priemonės, nesuderinamos su darbo vietų pasiūlos didėjimu paremtos 
ekonomikos atsigavimu Europos Sąjungoje. Pranešėja siūlo paraginti Europos Vadovų 
Tarybą užtikrinti, kad būtų skatinama biudžetinė laisvė ir investicijos į tvarų darbo vietų 
kūrimą. Einamosios sąskaitos perteklių turinčios valstybės narės turi būti raginamos 
prisidėti prie makroekonominio disbalanso mažinimo didinant vidaus paklausą, kad būtų 
užkirstas kelias laipsniškam nuosmukiui, trukdančiam kurti darbo vietas visoje ES ir 
atitinkamai neleidžiančiam daryti pažangos siekiant 75 proc. moterų ir vyrų užimtumo.
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Antra, papildomos fiskalinio konsolidavimo priemonės kelia grėsmę prie skurdo ir 
socialinės atskirties ribos esantiems žmonėms. Nors Bendrojoje užimtumo ataskaitoje 
teisingai pabrėžiamas poreikis užtikrinti, kad pažeidžiamiausios ir labiausiai nuo krizės 
nukentėjusios grupės būtų apsaugotos nuo ekonomikos krizės ir fiskalinio konsolidavimo 
planų poveikio išteklių perskirstymui, ši gairė neatsispindėta pirmajame fiskalinio 
konsolidavimo prioritete, nurodytame pagrindiniame metinės augimo apžvalgos 
dokumente. Todėl pranešėja siūlytų atkreipti dėmesį į SESV 9 straipsnio svarbą ir 
paraginti pagerinti socialinės apsaugos sistemų pakankamumą ir veiksmingumą siekiant 
užtikrinti, kad socialiniai automatiniai stabilizavimo veiksniai švelnintų skurdo ir 
socialinės atskirties poveikį. Nepaisant to, pranešėja linkusi teigiamai vertinti tai, kad 
kova su socialiniais krizės padariniais priklauso penkiems metinės augimo apžvalgos 
prioritetams, nes praėjusių metų komunikate kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
politikos gairių apskritai nebuvo.

Trečia, pranešėja norėtų išreikšti susirūpinimą, kad kovos su nedarbu politikos gairės 
neatitinka gairių, kaip sudaryti reikiamas aktyvesnio dalyvavimo darbo rinkoje sąlygas. 
Priemonės, kuriomis didinamos paskatos dirbti, turėtų apimti sprendimus, kaip užtikrinti, 
kad netrūktų pakankamos kokybės darbo vietų, kurioms būtų būdingas deramas darbo 
užmokestis ir deramos darbo sąlygos. Pranešėja nori pabrėžti, kad siekiant pagrindinių 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ypač svarbus lyčių aspektas, nes moterys sudaro 
didžiausią dalį kol kas nepanaudotos darbo jėgos ir skurdžiai gyvenančių asmenų ES 
daugumą. Todėl į 2012 m. Europos semestro politikos gairių prioritetus turėtų būti 
įtrauktos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta galimybė suderinti darbą ir priežiūrą.

Galiausiai krizė turėjo itin žiaurių padarinių jaunų žmonių, bandančių rasti stabilų darbą, 
padėčiai. Jaunimo nedarbas siekia daugiau kaip 20 proc., o kai kuriose valstybėse narėse 
– daugiau kaip 40 proc. 2008–2010 m. bendras jaunų bedarbių skaičius Europos 
Sąjungoje padidėjo vienu milijonu. 15–24 m. amžiaus grupės dalis tuo pačiu laikotarpiu 
nei užimtumo, nei švietimo, nei mokymo sistemoje nepadidėjo nė 2 proc. Nors metinėje 
augimo apžvalgoje deramai teigiama, kad jaunimo užimtumui teikiama pirmenybė, 
pranešėjai kelia rūpestį Komisijos politikos gairėse siūlomų darbo vietų, praktikos ir 
gamybinės praktikos kokybė. Pranešėja nori, kad kova su nesaugiu jaunimo darbu taptų 
vienu iš svarbiausių jaunimo užimtumo politikos gairių aspektų. Be to, ji siūlo priminti 
Komisijos pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“, kurioje Komisija žadėjo pasiūlyti 
stažuočių kokybės sistemą.


