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Pranešimas A9-0025/2020.
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina 2020 m. metinę 
tvaraus augimo strategiją ir Komisijos 
tikslą papildyti Europos semestrą 
įtraukiant DVT ir Europos žaliojo kurso 
tikslus; pabrėžia, kad naujoji ES augimo 
strategija turėtų prisidėti prie kokybiškų 
tvarių darbo vietų kūrimo ir 
konkurencingumo, inovacijų ir našumo 
stiprinimo, taip pat maksimaliai padidinti 
naudą sveikatai, gyvenimo kokybei ir 
atsparumui, sykiu pereinant prie žiedinės ir 
anglies dioksido požiūriu neutralios 
ekonomikos; primena, kad formuojant ES 
ekonominę politiką didžiausias dėmesys 
turi būti skiriamas tvarumui, socialinei 
įtraukčiai ir žmonių gerovei, užtikrinant, 
kad socialiniams, aplinkos ir 
ekonominiams tikslams būtų teikiamas 
vienodas prioritetas;

1. pabrėžia, kad bet kuri augimo 
strategija turėtų prisidėti prie kokybiškų 
tvarių darbo vietų kūrimo ir 
konkurencingumo, inovacijų ir našumo 
stiprinimo, taip pat maksimaliai padidinti 
naudą sveikatai, gyvenimo kokybei ir 
atsparumui, sykiu pereinant prie žiedinės ir 
anglies dioksido požiūriu neutralios 
ekonomikos;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Komisiją nustatyti su DVT 
susijusius konkrečius ES tikslus ir 
pagrindinius rodiklius, kad jie atspindėtų 
realią padėtį ir iššūkius, su kuriais ES 
susiduria užimtumo ir socialinių reikalų 
srityse, kad būtų galima išmatuoti 
politinių sprendimų veiksmingumą ir 
užtikrinti tikslingesnį finansavimą ir 
tinkamus nuoseklius tolesnius su 
strategija „Europa 2020“ susijusius 
veiksmus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 
valstybių narių ar net valstybių narių 
regionų darbo rinkos daugeliu atžvilgių 
skiriasi, be to, juose naudojamasi 
skirtingomis sistemomis, o šios sistemos 
istoriškai vystėsi pagal specifinius 
regioninius ir nacionalinius modelius, 
glaudžiai susijusius su taikomų socialinės 
apsaugos sistemų tradicijomis; pažymi, 
kad skirtingos sistemos visose šiose 
skirtingose darbo rinkose lemia, kokių 
priemonių reikia imtis vietos, regioniniu 
ar nacionaliniu lygmenimis įvairių 
gyventojų grupių užimtumui paskatinti ir 
nedarbo lygiui sumažinti;
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3. palankiai vertina tai, kad į 2020 m. 
metinę tvaraus augimo strategiją įtrauktas 
ESTR; ragina užtikrinti, kad teisingumui 
ir socialinėms teisėms naujajame 
ekonominiame modelyje būtų teikiama 
tokia pat reikšmė, kaip aplinkos tvarumui 
ir makroekonominiam stabilumui; 
pabrėžia esminį socialinių rodiklių 
suvestinės vaidmenį Europos semestre; 
ragina Komisiją remtis esamais rodikliais 
ir sustiprinti suvestinę įtraukiant 
papildomus rodiklius ir aiškius tikslus, 
kurie atspindėtų visus 20 Europos 
socialinių teisių ramsčio principų, pvz., 
įtraukias galimybes gauti išsilavinimą, 
sveikatos, mitybos, užimtumo, būsto ir 
socialinių teisių išsaugojimą, taip pat 
užtikrinti, kad tokie rodikliai būtų 
analizuojami juos išskaidžius į grupes 
(pvz., vaikų, jaunimo, vyresnio amžiaus 
asmenų, moterų, vyrų, migrantų ir 
neįgaliųjų); ragina Komisiją išlaikyti 
nacionalinių socialinių sistemų ir darbo 
rinkos modelių įvairovę ir pateikti 
socialinių veiksmų planą, pagal kurį būtų 
toliau įgyvendinamas ESTR ir 
persvarstyta Europos socialinė chartija, 
atitinkamu lygmeniu patvirtinus 
specialias priemones;

3. pabrėžia, kad socialinė politika ir 
socialinė apsauga turi būti ir privalo likti 
išimtinės valstybių narių kompetencijos 
sritis; nepritaria jokiems bandymams 
standartizuoti įvairių sričių valstybių 
narių socialinę politiką ir socialinės 
apsaugos sistemas;
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4. ragina užtikrinti didesnį socialinių 
reikalų, sveikatos ir aplinkos sričių 
ministrų dalyvavimą Europos semestro 
procese Tarybos lygmeniu; apgailestauja 
dėl to, kad daug konkrečioms šalims 
skirtų rekomendacijų neįgyvendinta visai 
arba įgyvendinta nevisiškai; ragina 
valstybes nares įgyvendinti joms skirtas 
rekomendacijas, įskaitant tas, kurios 
susijusios su užimtumu ir socialiniais 
aspektais;

4. pabrėžia, kad bendri iššūkiai ir 
tikslai negali ir neturi vesti prie bendros 
Europos užimtumo politikos; laikosi 
nuomonės, kad darbo rinka ir užimtumo 
politika turėtų priklausyti išimtinei 
valstybių narių kompetencijai, todėl 
atmeta Komisijos konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas;
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7. palankiai vertina Komisijos 
konsultacijas su socialiniais partneriais 
dėl ES minimaliojo darbo užmokesčio 
sistemos; ragina Komisiją, remiantis 
konsultacijų rezultatais, imtis priemonių 
didesnei socialinei konvergencijai 
skatinti; ragina kolektyvinėmis sutartimis 
arba nacionaline teise, laikantis 
nacionalinių tradicijų ir tinkamai 
atsižvelgiant į nacionalinių socialinių 
partnerių savarankiškumą ir gerai 
veikiančius kolektyvinių derybų modelius, 
nustatyti tinkamą minimaliojo darbo 
užmokesčio dydį, viršijantį skurdo ribą; 
ragina laikytis koordinuoto požiūrio ES 
lygmeniu, kad būtų išvengta nesąžiningos 
konkurencijos darbo sąnaudų srityje ir 
padidinta visų subjektų aukštynkryptė 
socialinė konvergencija;

7. primena, kad bet koks sprendimas 
nustatyti minimalųjį darbo užmokestį yra 
valstybės narės prerogatyva; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad dirbantys 
asmenys gautų tokį darbo užmokestį, 
kuris leistų jiems oriai gyventi savo šalyje; 
ragina, remiantis kolektyvinėmis 
sutartimis arba nacionalinės teisės 
nuostatomis, laikantis nacionalinių 
tradicijų ir tinkamai atsižvelgiant į 
nacionalinių socialinių partnerių 
savarankiškumą ir gerai veikiančius 
kolektyvinių derybų modelius, nustatyti 
tinkamą minimaliojo darbo užmokesčio 
dydį, viršijantį skurdo ribą;
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10. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 
didelio asmenų, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičiaus; yra ypač 
susirūpinęs dėl aukšto vaikų skurdo ir 
dirbančiųjų skurdo lygio; ragina Komisiją 
parengti išsamią ES kovos su skurdu 
strategiją, grindžiamą integruota aktyvia 
įtrauktimi, ir sukurti Europos vaiko 
garantijų sistemą, kurioje būtų numatytas 
tinkamas finansavimas ir gerai parengtos 
paramos paslaugos, siekiant padėti 
vaikams užtikrinti vienodas galimybes 
naudotis nemokamomis kokybiškomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, 
nemokamu kokybišku švietimu, 
nemokamomis kokybiškomis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėti deramą 
būstą ir tinkamai maitintis;

10. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 
didelio asmenų, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičiaus; yra ypač 
susirūpinęs dėl aukšto vaikų skurdo ir 
dirbančiųjų skurdo lygio; pabrėžia, kad 
vaikų skurdą lemia daug įvairių 
priežasčių ir kad su tuo susijusios sritys, 
pvz., sveikatos priežiūra, švietimas, vaikų 
priežiūra, mityba ir būstas, priklauso 
valstybių narių kompetencijai ir 
atsakomybei; ragina valstybes nares teikti 
pirmenybę vaikų skurdo problemos 
sprendimui ir naudotis esamomis 
finansinėmis priemonėmis, pvz., Europos 
socialiniu fondu ir Europos regioninės 
plėtros fondu;
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11. pabrėžia, kad, atsižvelgiantį naująjį 
„Europos socialinį fondą +“, svarbu 
didinti finansavimą labiausiai 
skurstantiems asmenims, nes tai yra 
pagrindinis Europos solidarumą skatinantis 
veiksnys ir galimybė kovoti su sunkiausių 
formų skurdu ES, pvz., maisto 
nepritekliumi ir vaikų skurdu; pabrėžia, 
kad Europos vaikų garantijų iniciatyva 
neturėtų būti finansuojama esamų 
finansinių priemonių sąskaita;

11. pabrėžia, kad svarbu didinti iš 
naujojo „Europos socialinio fondo +“ 
skiriamą finansavimą labiausiai 
skurstantiems asmenims, nes tai yra 
pagrindinis Europos solidarumą skatinantis 
veiksnys ir galimybė kovoti su sunkiausių 
formų skurdu ES, pvz., maisto 
nepritekliumi ir vaikų skurdu; 
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12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina parengti naują ES romų 
įtraukties nacionalinių strategijų planą, 
kuriame būtų nustatyti konkretūs tikslai;

Išbraukta.
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13 dalis
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13. pažymi, kad visose valstybėse 
narėse taikomos įvairių formų minimalių 
pajamų sistemos siekiant užtikrinti 
minimalią socialinę apsaugą ir minimalios 
socialinės apsaugos sistemą tiems, kuriems 
jos reikia; pabrėžia, kad minimalių pajamų 
sistemos neturėtų būti painiojamos su 
kiekvieno asmens bazinių pajamų sąvoka; 
ragina Komisiją atlikti įvairių minimalių 
pajamų sistemų valstybėse narėse 
lyginamąjį tyrimą ir atkreipti dėmesį į 
geriausios praktikos pavyzdžius, siekiant 
parengti šios srities sistemą; pabrėžia, kad 
minimalios pajamos turėtų būti papildytos 
aktyvios įtraukties priemonėmis;

13. pažymi, kad visose valstybėse 
narėse taikomos įvairių formų minimalių 
pajamų sistemos siekiant užtikrinti 
minimalią socialinę apsaugą ir minimalios 
socialinės apsaugos sistemą gyvenantiems 
nepritekliuje; pabrėžia, kad minimalių 
pajamų sistemos neturėtų būti painiojamos 
su kiekvieno asmens bazinių pajamų 
sąvoka; pabrėžia, kad minimalios pajamos 
turėtų būti papildytos aktyvios įtraukties 
priemonėmis;
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14 dalis
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14. ragina Komisiją ir valstybes nares 
ryžtingai ir integruotai reaguoti ir parengti 
veiksmų planą, skirtą spręsti įperkamo 
būsto trūkumo, prastų būsto sąlygų, 
neprieinamo būsto ir atskirties dėl būsto 
problemas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
padaugėjo iškeldinimo atvejų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares spręsti 
šią problemą;

14. yra susirūpinęs dėl benamystės 
masto didėjimo daugelyje valstybių narių; 
ragina Komisiją ir valstybes nares ryžtingai 
ir integruotai reaguoti ir parengti veiksmų 
planą, skirtą spręsti įperkamo būsto 
trūkumo, prastų būsto sąlygų, neprieinamo 
būsto ir atskirties dėl būsto problemas;
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