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B7-0000/2013

Europos parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl Ekonominės ir pinigų 
sąjungos (EPS) socialinio matmens
(2013/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės ir pinigų 
sąjungos (EPS) socialinio matmens stiprinimas“ (COM(2013) 690 final),

- atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy ataskaitą 
2012 m. birželio 26 d. Europos Vadovų Tarybai „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų 
sąjungą“ (EUCO 120/12),

- atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Stiprios ir veiksmingos 
ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Europos masto diskusijų pradžia“ 
(COM(2012) 777 final 2), 

- atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo veiksmų plano (EUCO 205/12), 

- atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą „Siekis sukurti stiprią ir 
veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą. Konvergencijos ir konkurencingumo priemonės 
nustatymas“ (COM(2013) 165 final), 

- atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą „Siekis sukurti stiprią ir 
veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą. Pagrindinių ekonominės politikos reformų planų 
ex ante koordinavimas“ (COM(2013) 166 final),  

- atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas (EUCO 23/13) ir 
2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas (EUCO 104/2/13),

- atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl siekio sukurti tikrą 
ekonominę ir pinigų sąjungą1,

- atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos komunikatą „Socialinės investicijos į 
augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014–2020 m. Europos socialinio 
fondo lėšas“ (COM(2013) 83 final) ir savo 2013 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl šio 
komunikato2, 

- atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Ekonomikos ir pinigų reikalų (ECON) komiteto 
pranešimą „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras:  2013 m. prioritetų 
įgyvendinimas“3,

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  P7_TA-PROV(2013)0266.
3  A7-0322/2013
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- atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 9 d. Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto 
surengtą viešąjį klausymą tema „Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis aspektas. 
Europos bedarbio pašalpų sistema“,

- atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 4 d. Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
GD (EMPL GD) darbo grupės dokumentą dėl automatinių stabilizavimo priemonių, 

- atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 13 d. Europos politikos centro (EPC) politikos 
informacinį dokumentą „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens plėtojimas“,

- atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo mėn. „Notre Europe“ studiją „Ciklinių sukrėtimų 
draudimo schema euro zonoje“, 

- atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo mėn. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) leidinyje „Staff 
Discussion Notes“ paskelbtą straipsnį  „Siekiant euro zonos fiskalinės sąjungos“ 
(SDN/13/09), 

- atsižvelgdamas į klausimus Nr. xxx Komisijai ir Nr. xxx Tarybai dėl ekonominės ir pinigų 
sąjungos socialinio matmens (O-000000/2013 – B7-0000/2013) ir (O-000000/2013 – B7 
0000/2013),

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nedarbas ES pasiekė pavojingą lygį – darbo neturi 26,6 mln. žmonių1; 

B. kadangi jaunimo nedarbo rodikliai pasiekė precedento neturintį lygį – vidutiniškai 23 proc. 
visoje ES; 

C. kadangi ilgalaikio nedarbo lygis padidėjo daugumoje valstybių narių ir visoje ES yra 
aukštesnis nei bet kada anksčiau;

D. kadangi auga struktūrinis nedarbas ir didėja darbo jėgos kokybinės ir kiekybinės pasiūlos ir 
paklausos neatitikimas; 

E. kadangi ES nuo 2007 m. skurdo rodikliai didėja ir namų ūkių pajamos mažėja ir šiuo metu 
24,2 proc. ES gyventojų yra atsidūrę ant skurdo ribos arba patiria socialinės atskirties riziką;

F. kadangi nuo pat krizės pradžios nuolat auga dirbančiųjų skurdas; 

G. kadangi dėl išaugusių dirbančiųjų skurdo ir bedarbių namų ūkių skaičių didėja vaikų 
skurdo rodikliai;

H. kadangi dėl tebesančių ES valstybių narių skirtumų nedarbas sparčiai poliarizuojasi, ypač 
euro zonoje; 

I. kadangi socialinis disbalansas euro zonoje didėjo sparčiau nei ES; 

                                               
1 ES užimtumo ir socialinė padėtis. Ketvirčio apžvalga, 2013 m. spalio mėn.
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J. kadangi 2012 m. nedarbo rodikliai euro zonos periferijoje pasiekė vidutiniškai 17,3 proc., o 
euro zonos centre – 7,1 proc.; 

K. kadangi vidutinis nedirbančio ir nesimokančio jaunimo (NEET) rodiklis euro zonos 
periferijoje – 22,4 proc., o euro zonos centre – 11,4 proc.; 

L. kadangi skurdo lygis išaugo dviejuose trečdaliuose ES valstybių narių, tačiau stabilizavosi 
likusiame trečdalyje šalių;

M. kadangi imtasi labai svarbių veiksmų ES ekonomikos valdymui sustiprinti, tačiau Europa 
sumokėjo labai didelę ekonominę ir socialinę kainą;

N. kadangi socialinio disbalanso nagrinėjimas turi būti laikomas tokiu pat svarbiu kaip ir 
makroekonominio disbalanso nagrinėjimas;

O. kadangi dėl pastaruoju metu plėtoto ekonomikos valdymo sutriko sričių, kurias apima 
SESV 121 ir 148 straipsniai, tarpusavio pusiausvyra;

P. kadangi ES turi toliau siekti skolos naštos pasidalijimo, kad būtų išvengta neigiamo 
atoveiksmio, lemiančio socialinį dempingą periferijoje ir centre;

Q. kadangi liepos 9 d. EMPL komitetas pritarė tam, kad 25 proc. sanglaudos politikos 
finansavimo būtų skirta Europos socialiniam fondui (ESF);

R. kadangi EMPL komitetas liepos 9 d. surengė viešąjį klausymą tema „Ekonominės ir pinigų 
sąjungos socialinis aspektas. Europos bedarbio pašalpų sistema“, per kurį nustatė, kad reikia 
euro zonos lygmens automatinių stabilizavimo priemonių, ir išnagrinėjo galimus jų įdiegimo 
būdus;

S. kadangi bendra pinigų politika apsunkina verslo ciklus – lemia perkaitimą bumą 
patiriančiose šalyse ir dar labiau susilpnina augimą recesiją patiriančiose šalyse; 

T. kadangi fiskalinės politikos, kaip stabilizavimo priemonės, naudojimo EPS veiksmingumas 
taip pat nėra didelis, nes stiprūs prekybiniai ryšiai lemia didelį papildomą poveikį ir fiskalinė 
politika yra koordinuojama pagal Stabilumo ir augimo paktą (SGP);

U. kadangi nuo 2010 m. išlaidos socialinei apsaugai nebeatlieka nacionalinės automatinės 
stabilizavimo priemonės vaidmens euro zonoje;

V. kadangi valstybės narės, kurios turi didelę kokybiško socialinio dialogo patirtį, pasirodė 
esančios atsparesnės krizei; 

W. kadangi trejetas patvirtino, kad kokybiškas socialinių partnerių dalyvavimas ir tvirtas 
socialinis dialogas, taip pat nacionaliniu lygmeniu, yra itin svarbus bet kokių reformų, o ypač 
EPS reformų, sėkmės laidas;

X. kadangi Europos Taryba įvertino, kad kai kurios darbo jėgos teisės reformos, kurias 
vykdyti Graikiją privertė trejetas1, yra neteisėtos, ir TDO nustatė, kad šioje valstybėje narėje 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
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ne kartą ir plačiai kištasi į laisvas ir neprivalomas kolektyvines derybas ir kad jos taikytose 
griežto taupymo priemonėse itin trūksta socialinio dialogo1;

1. palankiai vertina ilgai lauktą Komisijos komunikatą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos 
(EPS) socialinio matmens ir mano, kad tai tolesnis žingsnis siekiant sukurti veiksmingą EPS 
socialinį matmenį; 

2. tvirtai remia siūlomą įdiegti pagrindinių užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinę, kuri 
būtų įtraukta į makroekonominio disbalanso procedūrą (MDP) ir naudojama rengiant 
Komisijos bendrą užimtumo ataskaitą (JER);

3. apgailestauja, kad siūlomų rodiklių nepakanka norint užtikrinti išsamią užimtumo ir 
socialinės padėties valstybėse narėse apžvalgą;

4. ragina, kad siūlomas jaunimo nedarbo lygmens rodiklis apimtų jaunimą iki 30 metų, kaip 
numato Jaunimo garantijų iniciatyva, vadovaujantis neprivalomumo principu; 

5. ragina į suvestinę įtraukti papildomus rodiklius, visų pirma vaikų skurdo lygio rodiklius, 
deramo darbo indeksą ir Europos pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio indeksą, kad 
būtų galima tinkamai įvertinti socialinę padėtį Europoje; 

6. ragina Tarybą nustatyti konkrečius užimtumo ir socialinių rodiklių lyginamuosius 
kriterijus, kaip ES socialinės apsaugos žemiausią kritinį lygį, kurį pasiekus būtų laiku 
imamasi ES lygmens priemonių;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas 
socialiniams partneriams visapusiškai dalyvauti apibrėžiant užimtumo ir socialinius rodiklius;

8. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad užimtumo ir socialinių pokyčių stebėjimas skatintų 
iniciatyvias priemones, kuriomis būtų siekiama kuo labiau sumažinti socialinius valstybių 
narių skirtumus ir išvengti socialinio dempingo; 

9. apgailestauja, kad Komisija tinkamai neaptarė socialinių investicijų išbraukimo iš valstybių 
narių deficito lygio apskaičiavimų klausimo;

10. pabrėžia, kad socialinių investicijų įtraukimas į deficito lygio apskaičiavimą gerokai 
sumenkina struktūrinių fondų, kaip konvergencijos priemonių, vaidmenį; 

11. apgailestauja, kad atliekant rizikos vertinimą pagal makroekonominio disbalanso 
procedūrą tinkamai neatsižvelgiama į socialines valstybių narių ekonominės tarpusavio 
priklausomybės pasekmes;

12. apgailestauja, kad Komisija savo 2013 m. spalio 2 d. komunikate nepakankamai apsvarstė 
automatinių stabilizavimo priemonių vaidmenį ir būdus, ir pakartoja savo raginimą Komisijai 
parengti žaliąją knygą automatinių stabilizavimo priemonių euro zonoje klausimu;

13. palankiai vertina siūlymą labiau įtraukti socialinius partnerius į Europos semestro procesą, 
be kita ko, per Socialinio dialogo komitetą prieš patvirtinant metinę augimo apžvalgą;
                                               
1 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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14. apgailestauja dėl pernelyg formalaus makroekonominio dialogo pobūdžio ir ragina suteikti 
aktyvesnį vaidmenį socialiniams partneriams Europos semestre;

15. ragina Komisiją, kad ji, rengdama 2014 m. metinę augimo apžvalgą, į ją visapusiškai 
įtrauktų Parlamento pranešimą „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 
2013 m. prioritetų įgyvendinimas“, savo komunikatą dėl EPS socialinio matmens ir 
Parlamento rezoliuciją dėl komunikato;

16. ragina Europos Vadovų Tarybą gruodžio mėn. nustatyti konkrečius veiksmus, siekiant 
sukurti veiksmingą socialinių reikalų ir užimtumo ramstį, kaip EPS dalį, remiantis Bendrijos 
metodu, ir išnagrinėti būdus įdiegti Europos bedarbystės pašalpų sistemą, kuri veiktų kaip 
euro zonos automatinė stabilizavimo priemonė; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Europos Vadovų 
Tarybai.


