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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į nepageidautiną jaunimo nedarbo mastą, ypač į didelius regionų ir 
valstybių narių skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 10 proc., kitur viršija 60 proc.; taip 
pat yra susirūpinęs dėl jaunų žmonių, kurie nesilavina, nesimoko profesijos, neturi darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir profesiniame mokyme nedalyvaujančio jaunimo 
(angl. NEET) yra 15–30 metų amžiaus), skaičių; prie šio jaunimo reikia pridėti kitą didelę 
jaunimo grupę, kuriai priklausantys jaunuoliai, nors ir yra įsidarbinę, dirba mažų garantijų 
darbą; laikosi nuomonės, kad dėl šioms grupėms priklausančio jaunimo padėties kyla 
pavojus Europos projektui, nes kyla pavojus Europos, kurioje vienoda gyvenimo kokybė 
ir darbo sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui ir jos ekonomikos augimo 
galimybėms ateityje, taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai ekonominei, socialinei ir 
teritorinei ES regionų sanglaudai; laikosi nuomonės, kad dėl šios priežasties reikia imtis 
veiksmingų priemonių ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, taip pat miestų ir 
kaimų vietovėse, ypač atsižvelgiant į sunkumus ir problemas, su kuriomis susiduria ES ir į 
tai, jog dabar labiau nei kada nors reikia tvirto ir novatoriško jaunimo;

2. laikosi nuomonės, kad dėl socialinių ir ekonominių sąlygų jaunimas yra viena iš labiausiai 
darbo klausimu pažeidžiamų grupių Sąjungoje, visų pirma per šią ekonominę ir finansinę 
krizę, nes labai svarbu, jog darbo rinkoje būtų daug jaunų žmonių ir būtent jie susiduria su 
itin rimtomis užimtumo problemomis; mano, kad ES sanglaudos politika, kuri skatina ir 
remia valstybių narių pastangas atgaivinti ekonominę veiklą ir užimtumą visoje jų 
teritorijoje, yra pagrindinė priemonė kurią naudodama Sąjunga gali padėti įveikti 
dabartinę padėtį, nustatydama būtinų struktūrinių reformų gaires ir formuluodama jų 
įgyvendinimą, investicijas sutelkdama į prioritetinius veiksmus, taip siekdama padidinti 
investicijų poveikį valstybių narių regionų socialinei ir ekonominei padėčiai, skatindama 
ekonomiką ir padėdama kurti naujas darbo vietas jaunimui; todėl ragina valstybes nares 
visiškai ir koordinuotai pasinaudoti turimu ES finansavimu (ERPF, ESF, sanglaudos 
fondas, EŽŪFKP ir EJRŽF), taip jaunimui sudaryti galimybes aktyviai dalyvauti 
ekonominiame ir socialiniame gyvenime, taip pat pagal visos Europos inkubatoriaus 
projektą remti jaunus verslininkus ir padėti jiems steigti savo įmones apsaugotoje 
aplinkoje; be to rekomenduoja sudaryti tinkamas sąlygas rizikos kapitalui ir pabrėžia, kad 
reikėtų atsižvelgti į regionų, ypač nepalankiausioje padėtyje esančių ir atokiausių regionų, 
kuriems būtinos investicijos siekiant užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę jų 
sanglaudą, ypatybes, nes nuo jų gali priklausyti jaunimo iniciatyvų sėkmė arba nesėkmė 
visoje ES;

3. pabrėžia, kad be dabartinės Europos ekonomikos krizės tokios padėties priežastys taip pat 
yra ir struktūrinės, jos susijusios su švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia gerinti; 
laikosi nuomonės, kad reikia rengti patrauklesnes pedagogines strategijas, pagal kurias 
būtų labiau įtraukiami regionai, sukurti regionų ir valstybių mainų praktika ir gerąja 
patirtimi platformų tinklus, atsižvelgti į tai, kad situacijos yra įvairios, ir sudaryti lankstaus 
taikymo galimybę atsižvelgiant į regionų poreikius ir ypatumus bei prioritetines jų 
vystymosi sritis, taip pat skatinti įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į profesinį 
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gyvenimą strategijas (užtikrinant stiprias mokyklos ir darbo sąsajas, visų pirma taikant 
dvejopo švietimo sistemas arba stažuotes tose srityse, kuriose studijuojama) ir plėtoti 
didesnių garantijų profesines karjeras; pabrėžia nerimą keliančias ekonomikos krizės 
pasekmes jaunimo padėčiai; ragina valstybes nares nemažinti svarbioms sritims, pvz., 
švietimui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms, skiriamų lėšų, nes toks lėšų mažinimas 
kartu su kitais neigiamais ekonomikos ir finansų krizės padariniais yra didelė kliūtis, 
trukdanti kovoti su jaunimo nedarbu ir ateities investicijų strategijas skirti jaunimui;

4. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog vienas iš darbo rinkos požymių yra tai, kad įvairiuose 
ekonomikos sektoriuose išnyksta arba sukuriamo naujos darbo vietos ir kad kiekvienais 
metais nebelieka 15 proc. darbo vietų ir sukuriama nemažai naujų, reikia visuotinio 
požiūrio, kurio laikantis būtų galima numatyti būsimus pokyčius, kad užimtumo politika 
būtų iš tikrųjų veiksminga; mano, kad būtina kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
būtų veiksmingai skatinamas mokymasis visą gyvenimą siekiant skatinti perkvalifikavimą 
ir kompetencijas nuo pat pradžių veiksmingai pritaikyti prie visų regionų įmonių ir 
ekonomikos poreikių; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad labai svarbu panaikinti aukštojo 
mokslo ir darbo rinkos atotrūkį, atkreipia dėmesį i tai, kad mokslo įgūdžiai ir šiuolaikinio 
darbo poreikiai nesuderinti, ir pažymi, kad būtina įgyvendinti priemones, skirtas naujų 
galimybių beieškančių bedarbių apsaugai ir paramai; laikosi nuomonės, kad priemonės 
turėtų būti glaudžiai susietos, norint didinti produktyvumą ir skatinti privačias bei viešas 
investicijas į sektorius, kurių augimo potencialas didelis, ir užkirsti kelią tam, kad darbo 
jėgos dar labiau trūktų sektoriuose, kuriuose jos jau nepakanka;

5. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas užtikrinti veiksmingesnę 
švietimo ir užimtumo politiką, kuri turėtų būti grindžiama trimis svarbiausiais punktais:

– įžvalgiu požiūriu, kad būtų galima geriau numatyti darbo rinkos pokyčius ir susieti 
juos su švietimu ir profesiniu mokymu,

– aktyvesniu visų susijusių viešų ir privačių subjektų, pavyzdžiui, mokytojų, tėvų, 
studentų, įmonių, mokyklų ir jaunimo organizacijų, įskaitant NVO, dalyvavimu,

– regioniniu požiūriu, kuris sudaro sąlygas taikyti veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo mechanizmus ir geriau įžvelgti su kvalifikacija 
susijusius poreikius, artimai bendradarbiaujant su visais susijusiais subjektais; 

mano, kad rengiant integruotas teritorinės plėtros strategijas reikėtų atsižvelgti į vietos 
poreikius ir teritorinius ypatumus, ir taip sudaryti galimybes geriau nustatyti perspektyvias 
darbo vietas, visų pirma tokiuose novatoriškuose sektoriuose kaip ekologija ir socialinis 
verslas; 

6. ragina Europos fondus, visų pirma sanglaudos politikos priemones, ypač ESF ir ERPF, 
imtis bendrų veiksmų skatinant investicijas į augimą ir darbo vietas, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema; primena, kad MVĮ yra Europos varomoji jėga, užimtumo 
pagrindas ir pagrindinė priemonė įveikti krizę; todėl mano, kad būtina MVĮ sudaryti 
geresnes galimybes gauti finansavimą ir gerinti verslo aplinką, kurioje jos veikia; ragina 
Europos investicijų banką investuoti į jaunimui skirtų darbo vietų kūrimą, tikintis naudos 
iš atsiskyrusių įmonių, jeigu paskolos bus teikiamos pirmiausia MVĮ; ragina ypač daug 
dėmesio skirti tiems regionams, kuriuos jaunimo nedarbas paveikė labiausiai, ir pabrėžia, 
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kad Europos struktūriniai ir investiciniai fondai gali padėti įmonėms, ypač MVĮ, 
įdarbinančioms jaunimą ir mažinančioms jo nedarbą, taip pat ragina imtis priemonių, 
susijusių su darbo rinka, švietimu ir profesiniu mokymu, siekiant padėti darbuotojams 
prisitaikyti prie vietos darbo rinkų įgyjant naujų įgūdžių ir pereinant prie naujos veiklos 
(įskaitant ekologišką darbą, darbą, kurio poreikis atsiranda dėl demografinių tendencijų, 
naujųjų technologijų, veiklos įvairinimo kaimo vietovėse); ragina valstybes nares ir vietos 
bei regionų valdžios institucijas nustatyti integruotas teritorinės plėtros strategijas, 
įskaitant jų mokymo ir užimtumo aspektus, pradedant skatinimo baigti mokslą 
priemonėmis ir kuriant jaunimui skirtus užimtumo modelius;

7. palankiai vertina Komisijos parengtą kovos su jaunimo nedarbu priemonių rinkinį, 
kuriame (greta ES jaunimo užimtumo iniciatyvos ir ypač Jaunimo garantijų iniciatyvos) 
laikantis strategijos „Europa 2020“ siekiama pateikti sprendimus, pagal kuriuos būtų 
skatinama kurti kokybiškas ir tvarias padoraus darbo vietas ir suteikti jaunimui lygias 
galimybes, skatinant socialinę įtrauktį, mažinant su darbu susijusį netikrumą ir skurdo 
grėsmę, užtikrinant jaunimo orumą ir nepriklausomą gyvenimą, taip pat kovojant su protų 
nutekėjimu; mano, kad šiomis priemonėmis taip pat turėtų būti skatinamos ir sutvirtintos 
jau veikiančios judumo programos ir labiau pripažįstami įgūdžiai bei kvalifikacijos, taip 
pat skatinamas tvirtesnis tarpvalstybinis ir regionų bendradarbiavimas tuo pačiu mažinant 
administracines kliūtis ir šalinant kliūtis gamybinėms bei mokomosioms praktikoms ir 
stažuotėms, taip geriau kovojant su geografine darbo vietų pasiūlos ir paklausos 
neatitiktimi, ir kad tie sprendimai būtų veiksmų, kuriais siekiama, jog ateityje ekonominės 
ir pinigų sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda būtų didesnė, plano dalis. 
ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas nedelsiant įgyvendinti 
pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą sukurtas priemones, skatinti mainus veiksmingais 
modeliais, kuriuos taikant atsirado teigiamų pokyčių jaunimo nedarbo lygio ir 
nedirbančio, nesimokančio bei profesiniame mokyme nedalyvaujančio jaunimo skaičiaus 
mažinimo srityse; tačiau, atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlymo finansuoti „Jaunimo 
užimtumo ES iniciatyvą“ 6 mlrd. EUR 2014–2020 m. laikotarpiu tikrai nepakanka norint, 
jog jaunimo padėtis reikšmingai pasikeistų.
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