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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos komunikatą dėl 2020 m. metinės 
tvaraus augimo strategijos (COM(2019)0650),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos ir Tarybos parengtą bendros 
užimtumo ataskaitos projektą, pridedamą prie komunikato „2020 m. metinė tvaraus 
augimo strategija“ (COM(2019)0653),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos (COM(2019)0652),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos ataskaitą „2020 m. įspėjimo 
mechanizmo ataskaita“ (COM(2019)0651),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikatą „Bendras 2020 m. 
biudžeto planų projektų vertinimas“ (COM(2019)0900),

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimą (ES) 2019/1181 dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių1,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl euro zonos užimtumo ir 
socialinės politikos2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo 
apžvalgoje“3, 

– atsižvelgdamas į 2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politines gaires 
„Daugiau siekianti Sąjunga“, pristatytas Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo mėn. pasaulio lyderių priimtus ir Tarybos patvirtintus 
darnaus vystymosi tikslus (DVT), kuriuose išreikštas Tarybos įsipareigojimas juos 
įgyvendinti,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento 

1 OL L 185, 2019 7 11, p. 44.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0033.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0202.
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ir Komisijos paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 8 d. Komisijos ataskaitą „2019 m. darbo rinkos ir 
darbo užmokesčio pokyčių Europoje metinė apžvalga“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 24 d. Tarybos išvadas dėl gerovės ekonomikos5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl kovos su nelygybe kaip 
darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio6,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 15 d. EBPO tyrimą „A Broken Social Elevator? How 
to Promote Social Mobility“ (liet. „Neveikiantis socialinis liftas? Kaip paskatinti 
socialinį mobilumą“),

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl politikos, kuria užtikrinamos 
minimalios pajamos kaip kovos su skurdu priemonė7,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 25 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių aspektai romų 
integracijoje ES: kova su priešiškumu romams“8,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos įgūdžių 
darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir 
konkurencingumą“(COM(2016)0381),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją „Švietimas skaitmeniniame 
amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką“9,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl naujos Europos įgūdžių 
darbotvarkės10,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją „Skurdas: lyčių aspektas“11,

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę dėl atotrūkio tarp lyčių skaitmeninių įgūdžių srityje12,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl priežiūros paslaugų ES 
siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę13,

4 OL C 242, 2018 7 10, p. 24.
5 OL C 400, 2019 11 26, p. 9.
6 OL C 356, 2018 10 4, p. 89.
7 OL C 346, 2018 9 27, p. 156.
8 OL C 346, 2018 9 27, p. 171.
9 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0485.
10 OL C 337, 2018 9 20, p. 135.
11 OL C 76, 2018 2 28, p. 93.
12 OL C 440, 2018 12 6, p. 37.
13 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0464.
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– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių14,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 2 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui 
nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo15,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą „Europos bendro 
vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ (COM(2016)0356),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 8 d. Tarybos išvadas „Teisingumo ir sveikatos 
aspektai visų krypčių politikoje: solidarumas sveikatos srityje“,

– atsižvelgdamas į EBPO ir Komisijos iniciatyvą „Sveikatos padėtis ES“,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl po sužalojimo ir ligos 
sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdų16,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. ES 
darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos17,

– 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)0083), taip pat prie komunikato pridėtus Komisijos tarnybų 
darbo dokumentus „Investicijos į sveikatą“ (SWD(2013)0043) ir „Ilgalaikė priežiūra 
senėjančioje visuomenėje. Uždaviniai ir politinės galimybės“ (SWD(2013)0041),

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 4 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Ataskaita 
dėl sveikatos priežiūros skirtumų Europos Sąjungoje“ (SWD(2013)0328),

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 4 d. Komisijos komunikatą dėl efektyvių, 
prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų (COM (2014)0215),

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ekonomikos krizės ir 
sveikatos priežiūros18,

– atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvenciją (NTK), 

– atsižvelgdamas į JT Neįgaliųjų teisių komiteto 2015 m. rugsėjo 3 d. baigiamąsias 
pastabas dėl 2014 m. birželio 5 d. Europos Sąjungos pirminės ataskaitos komitetui dėl 
Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją dėl neįgalių moterų padėties19,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 

14 OL C 387, 2019 11 15, p. 1.
15 OL C 35, 2018 1 31, p. 157.
16 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0325.
17 OL C 366, 2017 10 27, p. 117.
18 OL C 217, 2014 7 10, p. 2.
19 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0484.
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kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatą „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“ (COM(2020)0014),

– atsižvelgdamas į Žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį (direktyvas (ES) 2018/84920, 
2018/85021, 2018/85122 ir 2018/85223),

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso24,

– atsižvelgdamas į diskusijas su nacionalinių parlamentų atstovais dėl 2020 m. Europos 
semestro prioritetų,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0025/2020),

A. kadangi 2019 m. antrąjį ketvirtį 20–64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis pasiekė 
73,9 proc. (72,7 proc. euro zonoje); kadangi 2019 m. trečiąjį ketvirtį ES dirbo 
241,9 mln. žmonių, ir tai yra aukščiausias kada nors pasiektas lygis; kadangi aktyvus 
dalyvavimas darbo rinkoje yra būtina socialinės Europos sąlyga; kadangi užimtumo 
lygis gali priartėti prie strategijoje „Europa 2020“ numatyto tikslo, tačiau mažai tikėtina, 
kad jis bus pasiektas; kadangi bendras dirbtų valandų skaičius pasiekė 2008 m. lygį; 
kadangi pažeidžiamų grupių, pvz., neįgaliųjų (50,6 proc. 2017 m.), benamių ir romų 
(43 proc.), užimtumo lygis yra gerokai mažesnis;

B. kadangi vyresnio amžiaus (55–64 m.) darbuotojų užimtumo lygis 2018 m. padidėjo iki 
58,7 proc.; kadangi vyresnio amžiaus darbuotojai ir toliau yra pagrindinis užimtumo 
augimo veiksnys; kadangi tinkamų priežiūros (pavyzdžiui, vaikų ir vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros) paslaugų trūkumas yra kliūtis norint išlaikyti vyresnio amžiaus 
darbuotojus, ypač moteris, darbo rinkoje;

C. kadangi augant užimtumo lygiui buvo plačiau taikomos netipinės, neformalios 
užimtumo formos, įskaitant nenustatytos apimties darbo sutartis; kadangi mažų 
garantijų darbą dirbantys darbuotojai paprastai negali įgyvendinti savo teisių, jie neturi 
darbo vietos garantijų ir socialinio draudimo apsaugos (arba jos labai menkos), patiria 
didesnę sveikatos ir saugos riziką ir gauna pajamas, kurių nepakanka deramam 
pragyvenimo lygiui užtikrinti; kadangi ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų dalis 
vis dar viršija 2008 m. lygį; kadangi priverstinai ne visą darbo dieną dirbančių 
darbuotojų dalis tebėra nemaža; kadangi laikinųjų darbuotojų dalis vis dar yra didelė;

20 OL L 150, 2018 6 14, p. 93.
21 OL L 150, 2018 6 14, p. 100.
22 OL L 150, 2018 6 14, p. 109.
23 OL L 150, 2018 6 14, p. 141.
24 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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D. kadangi jaunimo užimtumo lygis padidėjo, tačiau vis dar nesiekia prieš krizę buvusio 
lygio; kadangi tarp valstybių narių ir jų viduje yra didelių jaunimo nedarbo skirtumų;

E. kadangi 2019 m. trečią ketvirtį nedarbas sumažėjo iki 6,3 proc. Sąjungoje ir iki 7,5 proc. 
euro zonoje; kadangi kai kuriose valstybėse narėse ir regionuose jis tebėra aukštas; 
kadangi pusėje valstybių narių tebėra aukštas ilgalaikio nedarbo lygis;

F. kadangi darbo jėgos trūkumas ir protų nutekėjimo rodiklis kai kuriose valstybėse narėse 
pasiekė kritinį lygį ir dėl to ekonomika negali toliau augti; kadangi būsimoje darbo 
rinkoje reikės konkretiems poreikiams pritaikytų, įvairioms darbo rinkoms ir 
tradicijoms tinkamų sprendimų, sykiu užtikrinant mobiliųjų darbuotojų apsaugą;

G. kadangi socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis ir 
yra labai svarbus ieškant darbo rinkai pritaikytų sprendimų; kadangi yra aiškus 
teigiamas ryšys tarp socialinio dialogo ir pramonės konkurencingumo bei efektyvumo; 
kadangi norint vykdyti socialinį dialogą reikia stiprių įvairioms grupėms atstovaujančių 
socialinių partnerių; kadangi visoje Europoje susilpnėjo socialinis dialogas ir sumažėjo 
kolektyvinių derybų aprėptis, o skirtumai tarp valstybių narių didžiuliai; kadangi 
valstybėse narėse darbuotojų dalis, kuriems taikoma kokia nors kolektyvinių susitarimų 
dėl darbo užmokesčio forma, 2016 m. svyravo nuo 98 proc. iki 7,1 proc.; kadangi dėl 
netinkamo pilietinio dialogo didėja atotrūkis tarp piliečių ir institucijų;

H. kadangi pajamų nelygybė tebėra didelė; kadangi daugelyje valstybių narių darbo 
užmokestis nedidėja; kadangi dėl ekonomikos krizės padidėjo mažą darbo užmokestį 
gaunančių asmenų skaičius; kadangi mokesčių ir darbo sąnaudų konkurencija yra 
žalinga bendrajai rinkai ir valstybių narių sanglaudai; kadangi nelygybė dar labiau 
padidėja, jei mažą darbo užmokestį gaunantiems asmenims taikomi dideli mokesčiai; 
kadangi galimybės pakeisti socialinį statusą iš kartos į kartą daugelyje valstybių narių 
yra ribotos; kadangi, EBPO vertinimais, net ir didžiausią pažangą padariusiose šalyse 
tik antra ar trečia karta, gimusi mažas pajamas gaunančiose šeimose, pasiekia vidutines 
pajamas toje valstybėje;

I. kadangi daugiau kaip penktadalis ES gyventojų susiduria su skurdo ir socialinės 
atskirties rizika; kadangi pagrindinis strategijos „Europa 2020“ tikslas – sumažinti 
asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičių 20 mln. – tebėra 
nepasiekiamas; kadangi 2018 m. 9,5 proc. visų dirbančių asmenų gyveno namų ūkiuose, 
kuriems gresia skurdas; kadangi vaikai ir toliau susiduria su didele skurdo ar socialinės 
atskirties rizika (AROPE): 2018 m. šis rodiklis vidutiniškai siekė 24,3 proc., o keliose 
valstybėse narėse nustatytas didelį susirūpinimą keliantis didesnis kaip 30 proc. rodiklis; 
kadangi dirbančiųjų skurdas tebėra didelis; kadangi 6 proc. gyventojų patiria didelį 
materialinį nepriteklių;

J. kadangi 2017 m. 10 proc. ES valstybių narių gyventojų gyveno standartų 
neatitinkančiame būste, o jų išlaidos būstui siekė 40 proc. arba didesnę dalį namų ūkio 
pajamų; kadangi vienam iš dešimties ES gyventojų tenka pernelyg didelė būsto sąnaudų 
našta, visų pirma mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir miestuose gyvenantiems 
žmonėms; kadangi kova su klimato kaita gali turėti dar didesnį poveikį būsto 
sąnaudoms; kadangi būstas už prieinamą kainą yra rimta ir vis didėjanti problema, dėl 
kurios vis daugiau žmonių padėtis būsto požiūriu tampa neužtikrinta arba jie tampa 
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benamiais;

K. kadangi per pastarąjį dešimtmetį benamystė išaugo daugelyje valstybių narių, o 
skurdiems namų ūkiams vis sunkiau apmokėti didėjančias būsto sąnaudas; kadangi 
būstas ir parama benamiams yra vienas iš Europos socialinių teisių ramsčio prioritetų; 
kadangi benamystė yra labai svarbi sveikatos problema, nes tikėtina benamių gyvenimo 
trukmė yra gerokai mažesnė nei bendrosios populiacijos;

L. kadangi mokyklos nebaigimas ir prasti mokymosi rezultatai yra užimtumo ir 
ekonomikos augimo kliūtys, glaudžiai susijusios su skurdu, socialine atskirtimi ir 
segregacija; kadangi švietimo sistemose turėtų būti pakankamai remiamas socialinis 
judumas; kadangi suaugusiųjų švietimo lygis 2018 m. ES siekė 11,1 proc., ir tai yra 
daug žemesnis rodiklis nei 2020 m. tikslas – 15 proc., kadangi romų atveju šis rodiklis 
(70 proc.) yra daug didesnis nei kitų kategorijų mokinių;

M. kadangi technologijos ir inovacijos gali atverti naujų ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo galimybių; kadangi skaitmeniniame amžiuje skaitmeniniai įgūdžiai yra itin 
svarbūs, tačiau daugiau kaip 40 proc. suaugusiųjų ES neturi pagrindinių skaitmeninių 
įgūdžių; kadangi skaitmeninimas gali padėti sumažinti socialinę nelygybę, tačiau kartu 
turi būti taikomos skaitmeninės atskirties ir mažų garantijų darbo formų prevencijos ir 
mažinimo priemonės;

N. kadangi labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro daugiau kaip 90 proc. 
visų įmonių Europoje, todėl yra svarbios siekiant tvaraus bei integracinio augimo ir 
kuriant darbo vietas; kadangi Komisija turėtų remti įmonių plėtrą ir daug dėmesio skirti 
MVĮ;

O. kadangi lyčių lygybės principas yra viena iš pagrindinių ES vertybių ir jis yra įtvirtintas 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje; kadangi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 19 straipsniuose bei Pagrindinių teisių chartijos 
23 straipsnyje aiškiai nurodyta, jog ES įsipareigoja įtraukti lyčių aspektą į visų sričių ES 
politiką ir veiklą;

P. kadangi norint užtikrinti ES ekonomikos augimą, našumą, ilgalaikį fiskalinį tvarumą ir 
visuomenės stabilumą itin svarbu skatinti lyčių lygybę, gerinti moterų įsidarbinimo 
galimybes, užtikrinti vienodą užmokestį, sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbą, 
priežiūrą ir asmeninį gyvenimą, taip pat vykdyti smurto prieš moteris prevenciją ir 
kovoti su šiuo reiškiniu;

Q. kadangi mažai moterų dirba gerai apmokamuose sektoriuose ir užima su sprendimų 
priėmimu susijusias pareigas ir vis dar nepanaikinta lyčių nelygybė ES darbo rinkoje, 
pvz., vyrų ir moterų užimtumo skirtumas siekia 11,5 proc., vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas – 16 proc., o vyrų ir moterų pensijų skirtumas – 35,7 proc.; tai 
įstumia moteris į nepalankią arba pažeidžiamą padėtį; kadangi migrančių ir etninių 
mažumų atstovių darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai yra didesni; kadangi norint 
panaikinti šiuos vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus reikia didelių 
pastangų;

R. kadangi viena iš tokių skirtumų priežasčių yra neproporcinga atsakomybė už priežiūrą, 
ribotos galimybės naudotis vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugomis, todėl 
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moterims atitinkamai tenka ilgesnius laikotarpius pasitraukti iš darbo rinkos; kadangi tik 
3 iš 10 trejų metų nesulaukusių vaikų lanko vaikų priežiūros įstaigas; kadangi priežiūros 
paslaugų kokybė ir galimybės jomis naudotis labai skiriasi tiek valstybių narių viduje, 
tiek tarp jų;

S. kadangi ESTR nustatytas vienodas požiūris į vyrus ir moteris ir lygios jų galimybės, 
vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą ir galimybė naudotis įperkamomis 
kokybiškomis priežiūros paslaugomis; kadangi įgyvendinant Europos semestrą reikia 
vadovautis ESTR principais;

T. kadangi neproporcingai mažai moterų studijuoja ir dirba mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos srityse; kadangi didesnis moterų dalyvavimas mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos studijose yra itin svarbus siekiant pašalinti vyrų 
ir moterų užimtumo šiose profesijose skirtumą;

U. kadangi SESV 168 straipsnyje numatyta, jog žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga 
užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis; 
kadangi 20 ESTR principų apima sveiką, saugią ir gerai pritaikytą darbo aplinką, taip 
pat sveikatos priežiūrą;

V. kadangi vienas iš pagrindinių Europos žaliojo kurso tikslų – saugoti žmonių sveikatą ir 
gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio; kadangi siekiant DVT yra būtinos 
visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos;

W. kadangi investicijos į sveikatą yra investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir socialinį bei 
ekonominį vystymąsi, nes sveikata yra pagrindinis asmens gerovę lemiantis veiksnys; 
kadangi didelė mūsų visuomenės dalis visoje ES vis dar patiria nelygybę sveikatos 
priežiūros srityje, ir kadangi sveikata yra tvirtai susijusi su pajamų ir turto nelygybe, 
skurdu ir socialine atskirtimi, o tai daro įtaką tikėtinai gyvenimo trukmei ir riboja 
galimybes visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime;

X. kadangi 2019 m. Komisija 16-ai valstybių narių pateikė konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas dėl nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų;

Y. kadangi prognozuojama, jog per ateinančius dešimtmečius demografinis senėjimo 
indeksas ES labai išaugs; kadangi norint susidoroti su iššūkiu senėjančioje ir 
įvairialypėje visuomenėje užtikrinti integracinį augimą, reikalingas visapusiškas 
požiūris, grindžiamas politikos sprendimų deriniu pensijų, socialinės apsaugos, 
ilgalaikės priežiūros, sveikatos sistemų, socialinės įtraukties ir profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros srityse;

Z. kadangi 80 mln. ES gyventojų turi negalią; kadangi jiems skirtos prieinamumo 
priemonės tebėra nepakankamai įgyvendinamos; kadangi neįgaliųjų užimtumo lygis 
2017 m. buvo 50,6 proc., o bendras užimtumo lygis – 74,8 proc.; kadangi neįgalieji 
rizikuoja dažniau patirti dirbančiųjų skurdą;

AA. kadangi sanglaudos politika, kaip pagrindinė ES investicijų į socialinį, ekonominį ir 
teritorinį vystymąsi politika, pasirodė esanti veiksminga mažinant nelygybę ir regionų 
skirtumus, visų pirma skurdžiausiuose regionuose;
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AB. kadangi socialinės apsaugos sistemos ir darbo rinkos politika yra giliai įsišaknijusios 
nacionalinėse tradicijose ir yra didelių skirtumų tarp valstybių narių, kurie turėtų išlikti 
siekiant bendrų socialinių tikslų įgyvendinant Europos semestrą; kadangi 
tarpvalstybinio aspekto neturintys klausimai sprendžiami nacionaliniu lygmeniu 
laikantis Sutarčių ir subsidiarumo principo;

AC. kadangi įgyvendinant žaliąją pertvarką ir ekonomikos digitalizavimą reikės iš esmės 
įvairinti ekonomiką ir pakeisti verslo modelius bei politikos formavimą; kadangi tai 
atvers naujų galimybių, tačiau ir kels didelių socialinių bei ekonominių problemų 
daugelyje regionų ir pramonės sektorių; kadangi ES reikia bendros strategijos, kuri būtų 
taikoma darbuotojams ir susijusioms įmonėms, kad nebūtų pamirštas nė vienas pilietis;

AD. kadangi ES našumo augimas ir toliau gerokai atsilieka nuo pasaulinių konkurentų; 
kadangi didesnis našumas yra ypač svarbus siekiant didinti gerovę; kadangi reikėtų 
skatinti reformas, kurios gali padėti padidinti našumą, įskaitant nereikalingos 
administracinės naštos mažinimą, nes jomis skatinamas sąžiningų darbo vietų kūrimas, 
tvarus augimas ir socialinė apsauga;

AE. kadangi patikimi viešieji finansai yra itin svarbūs; kadangi net ir labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusios šalys turėjo drastiškai mažinti viešąsias išlaidas, kurios galbūt būtų 
galėjusios paskatinti augimą; kadangi socialinių išlaidų mažinimas daro neigiamą 
poveikį pažeidžiamiems asmenims ir mažina užimtumą, vartojimą ir tvarų bei 
integracinį ekonomikos augimą, nes visų pirma mažėja galimybės naudotis 
būtinosiomis paslaugomis (sveikatos, būsto, švietimo);

AF. kadangi sąžiningas darbo užmokestis, tvirtos kolektyvinių derybų sistemos, demokratija 
darbe, darbo užmokesčio skaidrumas, nuspėjamos darbo valandos, tinkama socialinė 
apsauga ir mokesčių lengvatos gali sumažinti dirbančiųjų skurdą, nelygybę ir sukurti 
paklausą;

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;

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;

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 
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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;

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;

Nedarbas

5. yra susirūpinęs dėl to, kad nedarbo, jaunimo nedarbo ir ilgalaikio nedarbo lygis kai 
kuriose valstybėse narėse vis dar aukštas, o regionuose vyrauja dideli skirtumai; todėl 
pabrėžia, kad reikia individualiai pritaikytų priemonių siekiant integruoti bedarbius į 
darbo rinką, ypač į socialines įmones ir žaliąją ekonomiką, ir kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi; ragina valstybes nares tinkamai investuoti į veiksmingą aktyvią 
darbo rinkos politiką ir visapusiškai pasinaudoti esamomis ES finansavimo 
priemonėmis siekiant užkirsti kelią jaunimo ir ilgalaikiam nedarbui; mano, kad taip pat 
reikėtų atsižvelgti į struktūrines darbo rinkos reformas, siekiant išlaikyti investicijas į 
visuomenę ir piliečius, taip pat apsaugoti valstybių narių ir visos ES ateitį ir stabilumą; 
pabrėžia finansiškai sustiprinto „Europos socialinio fondo +“ ir stipraus Teisingos 
pertvarkos fondo svarbą šiomis aplinkybėmis;

Lygios galimybės

6. yra susirūpinęs dėl ribotų socialinio statuso pasikeitimo iš kartos į kartą galimybių ir, 
palyginti su prieškriziniu lygiu, didesnės pajamų nelygybės; pabrėžia, kad didelė 
nelygybė mažina ekonominius rezultatus ir tvaraus augimo potencialą; ragina Komisiją 
ir valstybes nares kovoti su nelygybe ir diskriminacija, be kita ko, skatinant tinkamą 
darbo užmokestį, didelę kolektyvinių derybų aprėptį, lygias galimybes švietimo ir 
mokymo srityje, lyčių lygybę ir visuotinę prieigą prie kokybiškų paslaugų; pabrėžia, 
kad nacionalinės mokesčių ir išmokų sistemos turi būti kuriamos taip, kad būtų 
užtikrintas ne tik finansinis tvarumas, bet ir mažinama nelygybė, skatinamas 
sąžiningumas ir skaidrumas ir teikiamos paskatos dalyvauti darbo rinkoje;

Minimalusis darbo užmokestis ir kolektyvinės derybos

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 
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skurdo ribą; ragina laikytis koordinuoto požiūrio ES lygmeniu, kad būtų išvengta 
nesąžiningos konkurencijos darbo sąnaudų srityje ir padidinta visų subjektų 
aukštynkryptė socialinė konvergencija;

8. mano, kad kai kuriose valstybėse narėse nekintantis darbo užmokestis daro neigiamą 
poveikį ES ekonomikai ir bendrajai rinkai; pabrėžia, kad darbo visą darbo dieną 
užmokesčio turėtų pakakti, kad būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis;

Socialinis dialogas

9. pabrėžia, kad gerai veikiantis socialinis dialogas yra pagrindinė darbo ir įdarbinimo 
sąlygų formavimo priemonė; ragina Komisiją ir valstybes nares remti socialinių 
partnerių gebėjimų stiprinimą, užtikrinti ir stiprinti socialinį dialogą, teises vesti 
kolektyvines derybas, didinti jų aprėptį visais lygmenimis ir atsižvelgti į socialinių 
partnerių nuomonę formuojant politiką, įskaitant Europos semestrą; be to, pabrėžia 
struktūrinio ir sistemingo dialogo su pilietine visuomene nacionaliniu lygmeniu svarbą 
siekiant padidinti atsakomybę;

Skurdas ir socialinė atskirtis

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;

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; pabrėžia, kad Europos vaiko garantijų 
sistema neturėtų būti finansuojama esamų finansinių priemonių sąskaita;

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

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 patirties pavyzdžius, siekiant parengti šios srities sistemą; pabrėžia, 
kad minimalios pajamos turėtų būti papildytos aktyvios įtraukties priemonėmis;

Būstas ir benamystė

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 
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atskirties dėl būsto problemas; atkreipia dėmesį į tai, kad padaugėjo iškeldinimo atvejų, 
ir primygtinai ragina valstybes nares spręsti šią problemą;

15. ragina Komisiją pasiūlyti ES nacionalinių benamystės strategijų sistemą ir ragina 
valstybes nares rengti savo benamystės strategijas taikant principą „Svarbiausia – 
būstas“, pirmenybę teikiant nuolatinio būsto parūpinimui benamiams ir nutraukiant 
benamių žmonių kriminalizavimą; be to, pabrėžia, kad reikia rinkti geresnius ir labiau 
suderintus duomenis apie benamius ES;

16. ragina Komisiją pasiūlyti ES socialinio ir įperkamo būsto sistemą, atitinkančią Europos 
socialinių teisių ramsčio 19 principą, siekiant užtikrinti veiksmingą nacionalinės būsto 
politikos koordinavimą;

17. ragina, kad investicijos į viešąjį būstą atitiktų sanglaudos finansavimo reikalavimus, 
siekiant pagerinti esamus viešuosius būstus arba statyti naujus būstus; šiuo atžvilgiu 
ragina persvarstyti valstybės pagalbos taisykles;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip užtikrinti teisingą 
pertvarką siekiant pagerinti esamų būstų energijos vartojimo efektyvumą neužkraunant 
pernelyg didelės naštos pažeidžiamoms grupėms, ir tinkamai spręsti energijos 
nepritekliaus problemą atsižvelgiant į Žaliąjį kursą;

Švietimas ir mokymas 

19. yra susirūpinęs dėl nekintančios mokyklos nebaigusių asmenų dalies, ypač tarp 
marginalizuotų grupių, ir didėjančios prastai besimokančių mokinių dalies; ragina 
valstybes nares gerinti savo švietimo sistemų kokybę, prieinamumą ir įtraukumą 
mokymosi visą gyvenimą požiūriu, atsižvelgiant ne tik į užimtumo poreikius, bet ir į 
tokių vertybių kaip žmogaus orumas, abipusė pagarba ir pasirinkimo laisvė skatinimą; 
pabrėžia, kad reikia tinkamo švietimo sistemų finansavimo; pabrėžia, kad pagrindinių 
skaičiavimo, raštingumo ir skaitmeninių įgūdžių spragos yra rimtos kliūtys norint 
prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti aukštos kokybės pagrindinių įgūdžių mokymą teikiant pritaikytą paramą ir 
vykdant aktyvią informavimo veiklą, ypač labiausiai marginalizuotoms visuomenės 
grupėms; pabrėžia, kad švietimo rezultatams neigiamą poveikį daro socialinė atskirtis, 
diskriminacija, stereotipai, skurdas ir segregacija ir šias problemas taip pat reikia 
spręsti; ragina Komisiją atlikti visapusišką nebaigti mokyklos skatinančių veiksnių, 
įskaitant socialinius aspektus, analizę ir pateikti pasiūlymą šiai problemai spręsti; 

20. pakartoja, kad svarbu daugiausia dėmesio skirti nesimokančiam, nedirbančiam ir 
mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui (NEET), šalinant kliūtis, trukdančias jiems 
išnaudoti savo potencialą ir sėkmingai patekti į darbo rinką; pabrėžia, kad reikia sukurti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų, įskaitant 
nekognityvinius arba socialinius emocinius įgūdžius, patvirtinimo sistemą, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos žemo išsilavinimo lygio darbuotojams dalyvauti darbo 
rinkoje;

21. palankiai vertina Komisijos pranešimą, kad ji atnaujins Europos įgūdžių darbotvarkę, 
siekdama spręsti problemas, susijusias su įgūdžių pritaikymu prie ekologinės ir 
skaitmeninės pertvarkos, neatitikimų šalinimu ir darbo rinkos poreikių patenkinimu 
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visoje ES; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti kuo daugiau pastangų siekiant 
investuoti į įperkamą, prieinamą, įtraukų ir aukštos kokybės profesinį rengimą ir 
mokymą, stiprinti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo priemones, įskaitant 
skaitmeninius ir universaliuosius įgūdžius, ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą siekiant, 
kad darbuotojai būtų parengti darbo rinkos, kuriai turi įtakos ekologinė ir skaitmeninė 
pertvarkos, poreikiams; mano, kad abipusis kvalifikacijų pripažinimas bus naudingas 
siekiant įveikti įgūdžių trūkumą ir gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį;

22. pabrėžia glaudesnio švietimo sistemų ir įmonių bendradarbiavimo svarbą, pavyzdžiui, 
dualinio švietimo, pameistrystės ir kitų mokymosi darbo vietoje formų srityse; ragina 
valstybes nares skatinti jaunimo verslumą ir remti asociacijas bei iniciatyvas, kurios 
padeda jauniems verslininkams kurti novatoriškus projektus;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti priemones, kuriomis būtų skatinama 
kokybiška pameistrystė ES, ir išnagrinėti galimybes, kaip priimti ES pameistrystės 
statutą;

Darbo jėgos judumas

24. pabrėžia darbo jėgos judumo svarbą gerai veikiančiai bendrajai rinkai; ragina Komisiją 
ir valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas darbo jėgos ir paslaugų judumui, kad 
būtų sukurtos naujos darbo galimybės darbuotojams ir užtikrinta darbo jėga įmonėms; 
ragina valstybes nares skatinti ir naudoti atitinkamas ES priemones, pvz., darbo tinklą 
EURES, ir kurti tarpvalstybines partnerystes siekiant padėti judiems darbuotojams 
pasienio regionuose;

25. ragina Komisiją išanalizuoti judumo tendencijas, įskaitant protų nutekėjimą tam 
tikruose regionuose ir sektoriuose, ir remti judžius darbuotojus užtikrinant sąžiningą 
judumą ir stiprinant teisių ir teisių į išmokas perkeliamumą; pabrėžia, kad skaitmeninant 
viešąsias paslaugas galima prisidėti sudarant palankesnes sąlygas sąžiningam darbo 
jėgos judumui, ypač socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje;

Mažosios ir vidutinės įmonės

26. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti augimui palankią investicijų aplinką ir 
remti MVĮ bei jų darbuotojus pereinant prie labiau skaitmeninės ir ekologiškesnės 
ekonomikos, taip pat politikos formavimo procese tinkamai atsižvelgti į MVĮ interesus 
analizuojant galimą politikos poveikį MVĮ; pabrėžia, kad svarbu gerinti MVĮ galimybes 
gauti viešąjį ir privatųjį finansavimą, įskaitant mikrokreditus ir sutelktinį finansavimą, ir 
mažinti nereikalingą reguliavimo naštą; atkreipia dėmesį į socialinės ekonomikos 
pritaikomumą ir veiksmingumą ir ragina valstybes nares sukurti tinkamą teisės aktų 
sistemą socialinėms įmonėms skatinti;

Lyčių lygybė

27. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti lyčių lygybę ir vienodą užmokestį už 
vienodą darbą toje pačioje vietoje; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 
dėl darbo užmokesčio skaidrumo; ragina dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus ir panaikinti paskatas 
moterims nedirbti; ragina vykdyti politiką, kuria būtų remiamas moterų verslumas ir 
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sudaryti joms sąlygas gauti finansavimą ir išnaudoti verslo galimybes; yra susirūpinęs 
dėl to, kad sprendimų priėmimo procesuose, ypač ekonominiuose, trūksta moterų; 
ragina valstybes nares nebeblokuoti Direktyvos dėl moterų valdybose ir 
Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos; ragina Komisiją stiprinti kovos su 
diskriminacija teisės aktų, politikos ir praktikos įgyvendinimą, kad būtų veiksmingai 
kovojama su visų rūšių diskriminacija;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares geriau rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis, ypač 
apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir pagrindines lyčių nelygybės priežastis;

29. ragina valstybes nares greitai ir visapusiškai įgyvendinti Direktyvą dėl tėvų ir 
prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir pereiti prie 
visiškai apmokamų motinystės ir tėvystės atostogų; ragina valstybes nares ratifikuoti 
Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su 
juo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moterims dalyvauti darbo rinkoje ir jų 
ekonominei nepriklausomybei ir ryžtingai kovoti su seksualiniu priekabiavimu ir 
priekabiavimu dėl lyties;

30. apgailestauja, kad Europos semestro kontekste nėra numatyta dar platesnė lyčių 
perspektyva ir papildomi rodikliai, ir ragina Komisiją įtraukti lyčių lygybės indeksą, 
kaip vieną iš Europos semestro priemonių pažangai užimtumo ir socialinių tikslų srityse 
stebėti, ir pripažinti makroekonomikos politikos poveikį lyčiai;

31. ragina Komisiją rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas daugiau dėmesio 
skirti lyčių aspektui, kad būtų galima spręsti tebesitęsiančios lyčių nelygybės problemą;

Priežiūros paslaugos

32. ragina užtikrinti prieinamas ir įperkamas kokybiškas vaikų priežiūros ir ankstyvojo 
ugdymo paslaugas, taip pat trumpalaikes ir ilgalaikes priežiūros paslaugas, be kita ko, 
skirtas pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
moterims dalyvauti darbo rinkoje; ragina parengti ES priežiūros paslaugų sistemą, pagal 
kurią būtų nustatyti būtiniausi standartai ir kokybės gairės; ragina valstybes nares 
priimti atitinkamus teisės aktus ir užtikrinti pakankamą priežiūros paslaugų 
finansavimą, veiksmingai naudojantis atitinkamomis ES programomis, nacionalinėse 
reformų programose nustatyti konkrečius kiekybinius tikslus, kad būtų pasiekti 
Barselonos tikslai, ir keistis geriausios patirties pavyzdžiais; primygtinai ragina 
Komisiją remti valstybių narių pastangas šioje srityje;

Darbo sąlygos

33. ragina valstybes nares įgyvendinti priemones, kaip nustatyta 2018 m. Tarybos 
rekomendacijoje dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos 
galimybių, siekiant visiems užtikrinti galimybę naudotis socialine apsauga; pabrėžia, 
kad asmenys, dirbantys pagal netipines darbo sutartis, ypač ne savo noru ne visą darbo 
dieną dirbantys darbuotojai ir pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys asmenys, yra 
ypač pažeidžiami; susirūpinęs pažymi, kad jiems trūksta tinkamų galimybių naudotis 
socialinės apsaugos sistemomis;

34. pripažįsta, kad darbuotojų, dirbančių naujų formų darbą, pvz., darbą platformose, 
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skaičius nuolat auga; ragina Komisiją atlikti išsamų tokių darbuotojų darbo sąlygų 
vertinimą ir pasiūlyti jų teisių ir socialinės apsaugos stiprinimo priemones; ragina 
valstybes nares platformų darbuotojams užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas ir tinkamą 
kolektyvinių derybų aprėptį;

35. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią paslėptoms 
darbo sąnaudoms; pabrėžia, kad darbdaviai visiškai atsako už įrangos, reikalingos 
pareigoms darbo vietoje vykdyti, išlaidų padengimą;

Sveikatos priežiūra

36. ragina valstybes nares užtikrinti galimybę naudotis visiems prieinamomis aukštos 
kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis ir perorientuoti sveikatos priežiūros sistemas 
į prevencinę priežiūrą, visų pirma įgyvendinant atitinkamas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas; pabrėžia prevencijos ir sveikatingumo skatinimo kampanijų svarbą; 
palankiai vertina perėjimą nuo išlaidų mažinimo prie orientavimosi į rezultatus ir 
sveikatos sistemos veiklos rezultatų, susijusių su sveikatos priežiūra įgyvendinant 
Europos semestrą; ragina parengti bendrus sveikatos priežiūros skirtumų ir sveikatos 
priežiūros sistemų veiklos vertinimo rodiklius ir metodikas;

Darbuotojų sauga ir sveikata

37. ragina Komisiją pateikti naują ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategiją, įskaitant 
viziją, kaip sumažinti mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių vėžio 
atvejų skaičių iki nulio, numatant tolesnes privalomas profesinio poveikio ribines vertes 
ir griežtesnę Asbesto direktyvą, taip pat direktyvas dėl su darbu susijusios rizikos 
psichosocialinei sveikatai ir su darbu susijusių ligų;

Demografiniai pokyčiai ir pensijos

38. mano, kad demografiniai pokyčiai yra rimtas iššūkis ekonomikos augimui ir turės 
ilgalaikį poveikį daugeliui aspektų, įskaitant pensijų sistemas ir sveikatos priežiūrą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti priemones, skirtas šioms problemoms 
spręsti, be kita ko, konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose ir taikant bendras 
gaires;

39. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti aktyvaus senėjimo, vyresnio amžiaus 
asmenų socialinės įtraukties ir kartų solidarumo politiką; ragina Komisiją imtis tolesnių 
veiksmų, susijusių su jos atliktu Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
solidarumo metų vertinimu; 

40. pabrėžia, kad visiems turi būti suteikta galimybė naudotis viešosiomis, solidarumu 
grindžiamomis ir tinkamomis pensijų ir senatvės pensijų sistemomis; pabrėžia, kad 
valstybinės pensijų sistemos turėtų užtikrinti adekvačias pensines pajamas, gerokai 
viršijančias skurdo ribą, atskirai arba kartu su profesinių pensijų sistemomis; mano, kad 
geriausias būdas užtikrinti tvarias, saugias ir tinkamas pensijas yra padidinti bendrą 
užimtumo, darbo užmokesčio ir dalyvavimo lygį, taip pat pagerinti darbo ir įdarbinimo 
sąlygas;

Neįgalieji
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41. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad laikantis Europos 
socialinių teisių ramsčio 17 principo neįgalieji būtų labiau įtraukiami į atvirą darbo 
rinką, draudžiant juos diskriminuoti, šalinant kliūtis, užtikrinant tinkamas sąlygas darbo 
vietoje25, kuriant paskatas darbdaviams ir užtikrinant galimybes gauti išsilavinimą ir 
mokymą; primena, kad pagrindiniai Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
principai, pvz., visapusiškas ir veiksmingas dalyvavimas ir įtrauktis į visuomenę, lygios 
galimybės ir prieinamumas, turi būti visapusiškai įgyvendinti tiek ES, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams;

Sanglaudos politikos finansavimas

42. ragina didinti sanglaudos politikos finansavimą ir užtikrinti, kad juo naudotis galėtų visi 
ES regionai, įskaitant kaimo vietoves ir atokiausius regionus; nepritaria Tarybos 
pasiūlymui sumažinti „Europos socialinio fondo +“ finansavimą, nepaisant jo išplėstos 
taikymo srities; ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti turimomis lėšomis; 
pabrėžia, kad reikia labiau suderinti sanglaudos politiką su Europos semestru ir ES 
politikos tikslais, taip pat labiau įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į 
programavimą; ragina Komisiją atidžiai stebėti ir vertinti, kaip ES lėšos naudojamos 
valstybėse narėse, ir dėti daugiau pastangų kovojant su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir 
korupcija;

Nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistema

43. palankiai vertina Komisijos pirmininko pranešimą, kad siekiant geriau apsaugoti 
darbuotojus ir sumažinti išorės sukrėtimų daromą spaudimą viešiesiems finansams bus 
pristatyta ES nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistema; ragina Komisiją 
išnagrinėti būtinųjų nedarbo draudimo sistemų standartų poreikį valstybėse narėse;

Teisinga pertvarka

44. pabrėžia, kad būtina ryžtinga parama siekiant padėti visuomenei, darbuotojams ir 
įmonėms spręsti su skaitmeninimu ir pertvarka siekiant anglies dioksido poveikio 
neutralumo susijusius uždavinius; ragina parengti strategijas ir remti labiausiai nuo 
pereinamojo laikotarpio nukentėjusius asmenis, ypač pažeidžiamus asmenis, siekiant 
užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje; palankiai vertina Teisingos pertvarkos 

25 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 2 straipsnyje teigiama, kad „tinkamas sąlygų sudarymas“ reiškia 
būtinus ir tinkamus pakeitimus ir pritaikymą, dėl kurių nepatiriama neproporcinga ar nepagrįsta našta, ir kurių 
reikia konkrečiu atveju siekiant užtikrinti neįgaliesiems galimybę kaip ir kitiems asmenims naudotis visomis 
žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, ar galimybę užtikrinti šias teises ir laisves. 
(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx); Lygių 
galimybių užimtumo srityje direktyvos 5 straipsnyje nustatyta, kad „siekiant garantuoti, kad neįgaliųjų atžvilgiu 
būtų laikomasi vienodo požiūrio principo, jiems įrengiamos tinkamos patalpos.

 Tai reiškia, kad prireikus konkrečiu atveju darbdaviai imasi tinkamų priemonių, kad neįgaliajam būtų sudarytos 
sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti tarnyboje arba mokytis, nebent dėl tokių priemonių būtų neproporcingai 
apsunkinamos darbdavio pareigos. Pareigos nėra neproporcingai apsunkinamos, jei jam pakankamai atlyginama 
konkrečios valstybės narės neįgalumo politikos srityje numatytomis priemonėmis.“ (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=LT); Komisijos svetainėje 
teigiama, kad „Tinkamos sąlygos – bet koks darbo arba darbo aplinkos pakeitimas, reikalingas neįgaliajam, kad 
jis galėtų kreiptis dėl darbo, jį atlikti ir daryti pažangą darbo vietoje arba dalyvauti mokyme.“ 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=lt)

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=LT
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=lt
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fondo sukūrimą ir ragina Komisiją užtikrinti, kad jo įgyvendinimas būtų suderintas su 
kitais sanglaudos fondais; ragina valstybes nares didinti investicijas į socialinės 
apsaugos sistemas siekiant padidinti jų atsparumą;

45. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tinkamas ir teisingas socialines ir aplinkos 
investicijas į tikrai teisingą pertvarką, taip pat į Europos socialinių teisių ramsčio ir 
DVT įgyvendinimą; palankiai vertina Komisijos viešas konsultacijas siekiant išnagrinėti 
galimas ES fiskalinių taisyklių rengimo kryptis;

Apmokestinimas

46. ragina valstybes nares pereiti nuo darbo jėgos apmokestinimo prie kitų šaltinių 
apmokestinimo, nes tai turės mažiau žalingą poveikį tvariam augimui; ragina Komisiją 
ir valstybes nares kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu ir veiksmingai kovoti su 
žalinga mokesčių praktika; ragina numatyti naujus nuosavus ES biudžeto išteklius, kad 
ES būtų suteiktos priemonės dabartiniams ir būsimiems uždaviniams tinkamiau spręsti;

Struktūrinės reformos

47. pažymi, kad ES ir toliau susiduria su socialinėmis problemomis, kilusiomis dėl finansų 
ir ekonomikos krizės ir kai kurių vėlesnių politinių sprendimų; pabrėžia, kad reikia 
didinti vidaus paklausą į ateitį orientuotomis investicijomis ir skatinti subalansuotas 
struktūrines reformas, atsižvelgiant į trumpalaikius fiskalinius padarinius ir jų ilgalaikį 
poveikį aplinkai, taip pat ekonominį ir socialinį poveikį; pabrėžia, kad atsakingos 
reformos turi būti grindžiamos solidarumu, integracija ir socialiniu teisingumu, siekiant 
visiems pagerinti gyvenimo lygį ir užtikrinti visuomenės paramą pereinamuoju 
laikotarpiu;

Teisinė valstybė

48. dar kartą atkreipia dėmesį į teisinės valstybės, įskaitant nepriklausomas ir veiksmingas 
teisingumo sistemas, kokybiškas viešojo administravimo institucijas ir viešųjų pirkimų 
procedūras, taip pat tvirtos kovos su korupcija sistemų, kaip patikimos verslo aplinkos, 
veikiančių darbo rinkų ir tinkamo ES lėšų naudojimo pagrindo, svarbą; pabrėžia, kad 
teisinės valstybės principo ir teisingumo sistemos veiksmingumo vertinimas ir toliau 
turėtų būti įtrauktas į Europos semestrą; ragina valstybes nares ratifikuoti persvarstytą 
Europos socialinę chartiją;

°

° °

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo apžvalgoje
(2019/2212(INI))

Nuomonės referentė: Sabine Verheyen

PASIŪLYMAI

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

1. ragina nuolat tobulinti ES ir valstybių narių švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sričių 
politiką, kad būtų užtikrintas kokybiškas, visiems prieinamas švietimas ir mokymasis 
visą gyvenimą, visų pirma sprendžiant didėjančio įgūdžių, įskaitant skaitmeninius 
įgūdžius ir skaitmeninei ateičiai reikalingus įgūdžius, atotrūkio problemą ir poreikį 
suprasti ir formuoti skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės realijas, taip pat pasirengti 
būsimam dirbtinio intelekto poveikiui darbo rinkai ir viešajai sričiai; pabrėžia, kad 
įgyvendinant šių sričių politiką turėtų būti skatinamas pavienių asmenų tobulėjimas ir 
visuomenės raida, taip pat naujos būsimos darbo galimybės, kartu paisant energetikos 
pertvarkos, pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir tvarios 
ekonomikos, tikslų ir Europos žaliojo kurso; ragina valstybes nares sparčiau įgyvendinti 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;

2. nurodo, kad nepalanki socialinė ir ekonominė padėtis dažnai būna išankstinis ženklas, 
kad švietimo rezultatai bus prasti, ir atvirkščiai; pabrėžia, kad pakankamai 
finansuojama, kokybiška ir įtrauki švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
sistema gali padėti ištrūkti iš šio ydingo rato ir skatinti socialinę įtrauktį ir lygias 
galimybes; pritaria planams artimiausioje ateityje sukurti Europos švietimo erdvę, 
ypatingą dėmesį skiriant abipusiam išsilavinimo kvalifikacijų pripažinimui, siekiant 
visiems suteikti galimybę gauti kokybišką ir perspektyvų išsilavinimą; ragina Komisiją 
padėti valstybėms narėms reformuoti ir modernizuoti savo švietimo sistemas, įskaitant 
skaitmeninį mokymąsi ir aukštos kokybės mokymą, ir skatinti keitimąsi geriausia 
patirtimi pagal programą „Erasmus +“;

3. tvirtina, kad kokybiškas, prieinamas ir įtraukus ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra 
(angl. early childhood education and care, ECEC) daro teigiamą poveikį visiems 
vaikams, o dar labiau – vaikams iš mažiau palankios socialinės ir ekonominės aplinkos 
ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams, taip prisidedant prie socialinės nelygybės 
mažinimo ir socialinės integracijos skatinimo; pabrėžia, kad ECEC atlieka svarbų 
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vaidmenį užtikrinant vaikų raidą, mokymąsi ir gerovę trumpuoju laikotarpiu ir kuria 
pagrindą, padedantį gyvenime pasiekti geresnių ilgalaikių rezultatų, socialinės įtraukties 
ir įsidarbinamumo; todėl remia pastangas sukurti Europos vaiko garantijų sistemą, 
atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus ir laikantis subsidiarumo principo;

4. ragina valstybes nares didinti investicijas į švietimą ir mokymą, nes struktūrinės 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir mažiau 
galimybių turintiems žmonėms, yra labai svarbios skatinant žinioms imlų, tvarų, 
kokybišką ir integracinį augimą, turint omenyje didėjantį kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumą, ypač gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, (menų) ir matematikos srityse 
(STE(A)M), ir gebėjimų neatitiktį sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje, ypač šiame 
skaitmeninimo amžiuje; pabrėžia, kad svarbu nuo ankstyvo amžiaus užtikrinti švietimą 
aplinkos ir verslumo klausimais siekiant motyvuoti jaunimą steigti įmones, ir mano, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant pritraukti daugiau mergaičių į STE(A)M sritis; taip 
pat pabrėžia, kad skaitmeninis raštingumas ir gebėjimas naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis turėtų būti esminė švietimo politikos dalis ir kad šie įgūdžiai, be kita ko, 
turėtų apimti kibernetinio saugumo, kibernetinės higienos, kibernetinės atsakomybės ir 
duomenų apsaugos sritis;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti priemones, kuriomis būtų skatinama 
kokybiška pameistrystė ES, ir išnagrinėti galimybes, kaip priimti ES pameistrystės 
statutą;

6. laikosi nuomonės, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai atlieka labai svarbų 
vaidmenį gerinant prieigą prie švietimo medžiagos ir informacijos ir užtikrinant aktyvią 
jaunimo, ypač kaimo ir atokiose vietovėse arba vietovėse, kuriose gyventojų skaičius 
mažėja, ir migrantų kilmės jaunimo įtrauktį; šiuo atžvilgiu pažymi, kad novatoriški 
mokymo ir mokymosi metodai kartu su prieiga prie skaitmeninės informacijos šaltinių 
gali atlikti svarbų vaidmenį;

7. nurodo, kad 2018 m. Europos Sąjungoje 16,5 proc. 20–34 metų jaunuolių (kas šeštas) 
nesimokė, nedirbo ir nedalyvavo mokymuose (NEET) ir kad mokyklos nebaigusių 
asmenų dalis siekė 10,6 proc.; pripažįsta, kad šie skaičiai yra tokie žemi, kokie buvo 
2008 m. pirmąjį ketvirtį, ir žemiausi nuo tada, kai šie duomenys pradėti rinkti, t. y. 
2006 m. pirmąjį ketvirtį; vis dėlto ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau 
pastangų siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir nedirbančio, 
nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo procentinę dalį, ypač iš 
socialiniu požiūriu nepalankios aplinkos, gerinti švietimo rezultatus, atsižvelgiant į 
regioninius ir demografinius skirtumus, įgyvendinti visapusiškas prevencines strategijas 
ir paskatinti mokyklos nebaigusius asmenis baigti mokyklą ar dalyvauti mokymuose; 

8. primygtinai ragina valstybes nares skatinti tolesnį švietimo įstaigų ir įmonių 
bendradarbiavimą siekiant skatinti mažo anglies dioksido kiekio technologijų vietos ir 
regionų ekonomiką, taip pat spręsti dabartinės ir būsimos įgūdžių paklausos ir pasiūlos 
neatitikties problemą, be kita ko, skatinant techninius, verslumo ir skaitmeninius 
įgūdžius, taip pat profesinį mokymą ir dualinio profesinio rengimo ir studijų programas, 
ir nustatyti veiksmingas ir išsamias abipusio įgūdžių, diplomų ir kvalifikacijų, taip pat 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo ir patvirtinimo metodikas; pabrėžia, 
kad Europos universitetai galėtų tapti kompetencijos ir inovacijų centrais, jei Europos 
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universitetų iniciatyva būtų veiksmingai įgyvendinama; primena, kad norint 
veiksmingai įgyvendinti šią iniciatyvą reikalingas didelis finansavimas, ir 
atsižvelgdamas į tai primena, kad prašoma trigubai padidinti 2021–2027 m. programos 
„Erasmus +“ biudžetą;

9. ragina gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, prieinamumą ir veiksmingumą, 
stiprinti visapusišką mokymąsi visą gyvenimą ir tobulinti įgūdžius ir perkvalifikavimą, 
ypač tarp žemesnio išsilavinimo asmenų, visų pirma suaugusiųjų ir jaunų suaugusiųjų 
bei kitų nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant romus, ir migrantų kilmės 
asmenų; pabrėžia, kad reikia tokios švietimo sistemos, kuri skatintų sveikus įpročius, 
ypač užsiimti sportu, ir kuria smarkiai prisidedama prie socialinės įtraukties ir 
integracijos, ir pakartoja, jog pritaria minčiai, kad pilietinis ugdymas mokyklose yra 
pagrindinis Europos demokratijos ramstis; pabrėžia, kad suaugusiųjų švietimas, 
mokymas ir mokymasis visą gyvenimą daro teigiamą įtaką žmogui, ekonomikai ir 
visuomenei; 

10. mano, kad, siekiant užtikrinti teisingumą, įvairovę ir kompetenciją švietimo srityje, 
svarbiausia – veiksmingas visų švietimo įstaigų valdymas ir tinkamas jų finansavimas, 
modernūs ir kokybiški švietimo ištekliai bei mokymo metodai, motyvuoti ir 
kompetentingi mokytojai, gaunantys patrauklius atlyginimus ir turintys aukštesnį 
socialinio pripažinimo lygį, taip pat mokymasis visą gyvenimą; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, jog reikia siekti mokytojų lyčių pusiausvyros ir užtikrinti, kad mokytojo 
profesiją rinktųsi daugiau motyvuotų kandidatų, turinčių puikų akademinį ar profesinį 
išsilavinimą ir pedagoginių įgūdžių; ragina sukurti mokytojams ir instruktoriams skirtas 
tęstinio kokybiško mokymo ir paramos sistemas; 

11. teigia, kad šiandieniniame vis labiau sujungtu ir tarpusavyje vis labiau susietu 
tampančiame pasaulyje kitų kalbų mokėjimas – labai svarbus įgūdis, suteikiantis 
pavieniams asmenims galimybę greičiau ir prasmingiau bendrauti su pasauliu, geriau 
parengiant juos konkuruoti ir sėkmingai veikti globalioje visuomenėje ir ekonomikoje; 
todėl ragina valstybes nares įgyvendinti tikslą, kad visi jų piliečiai išmoktų ne mažiau 
kaip dvi užsienio kalbas ir pradėtų jų mokytis nuo ankstyvo amžiaus, kaip nurodyta 
2017 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadose.
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MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO
POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje augimo apžvalgoje
(2019/2212(INI))

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu: Lina Gálvez Muñoz (nuomonės referentė)

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi lyčių lygybės principas 
yra viena iš kertinių ES vertybių ir yra 
įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje ir 
kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 8 ir 19 straipsniuose bei 
Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje 
aiškiai nurodyta, kad ES įsipareigojusi 
pasitelkti lyčių aspekto integravimą kaip 
priemonę šalinti nelygybę, skatinti lyčių 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl 
lyties visų sričių ES politikoje ir veikloje;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi vis dar nepanaikinta lyčių 
nelygybė ES, – pvz., 11,5 proc. vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumas, 16 proc. 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas bei 35,7 proc. vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas, taip pat nepakankamas 
moterų skaičius gerai apmokamuose 
sektoriuose, – kurią iš dalies lemia tai, 
kad daug moterų turi teikti neoficialią 
priežiūrą ir dirbti neapmokamus namų 
ūkio darbus, yra ne tik yra nesąžininga, 
bet ir verčia moteris atsidurti 
pažeidžiamoje ar nesaugioje padėtyje, 
pvz., skurde ar socialinėje atskirtyje; 
kadangi migrančių ir etninėms 
mažumoms priklausančių moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumai yra 
didesni, jos susiduria su papildomomis 
užimtumo kliūtimis ir didesne 
diskriminacija užimtumo srityje bei darbo 
vietoje; kadangi būtinos skubios 
pastangos, kad šių skirtumų nebeliktų, 
nes jie tebėra vienos pagrindinių kliūčių 
siekiant lyčių lygybės ir yra neleistina 
diskriminacijos dėl lyties forma;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumai, kuriuos 
lemia per visą gyvenimą susikaupusi 
moterų patiriama nelygybė, ir nebuvimo 
darbo rinkoje laikotarpiai yra ypač 
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svarbūs; kadangi dauguma šių skirtumų 
atsiranda dėl to, kad 7 mln. moterų, 
palyginti su 0,5 mln. vyrų, ES nedirba dėl 
priežiūros įsipareigojimų; kadangi 
įgyvendinant Europos semestrą turėtų 
būti prisidedama prie Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimo ir 20 
pagrindinių principų taikymo kontrolės, 
ypatingą dėmesį skiriant vienodo požiūrio 
į vyrus ir moteris ir vienodų jų galimybių 
užtikrinimui, teisei į vienodą darbo 
užmokestį už vienodos vertės darbą ir 
teisei į kokybiškas priežiūros paslaugas už 
prieinamą kainą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Da. kadangi galimybė naudotis 
paslaugomis, įskaitant vaikų priežiūrą ir 
ilgalaikės priežiūros paslaugas, didžiausią 
poveikį turi moterims, nes jos dažnai turi 
užpildyti priežiūros ir šeimos paramos 
spragas, ir taip neproporcinga 
atsakomybė už priežiūros teikimą ir toliau 
tenka moterims;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ea. kadangi EBPO pabrėžė, kad 
investicijos į lyčių lygybės gerinimą 
prisideda prie ekonomikos augimo; 
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kadangi norint užtikrinti ES ekonomikos 
augimą, produktyvumą, ilgalaikį viešųjų 
finansų tvarumą ir visuomenės stabilumą, 
itin svarbu, be kita ko, skatinti lyčių 
lygybę, gerinti moterų įsidarbinimo 
galimybes, užtikrinti, kad būtų laikomasi 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principo, sudaryti palankesnes 
sąlygas moterims ir vyrams derinti darbą, 
priežiūrą ir asmeninį gyvenimą, taip pat 
vykdyti smurto prieš moteris prevenciją ir 
kovoti su šiuo reiškiniu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi priežiūros paslaugų 
kokybė ir galimybės jomis naudotis labai 
skiriasi tiek valstybių narių viduje, tiek 
tarp jų; kadangi, nepaisant valstybių 
narių prisiimtų įsipareigojimų pasiekti 
Barselonos tikslus, šeštadalio ES namų 
ūkių vaikų priežiūros paslaugų poreikiai 
yra nepatenkinti; kadangi trečdalis ES 
namų ūkių neturi galimybės naudotis 
tinkamomis profesionaliomis priežiūros 
namuose paslaugomis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ga. kadangi didesnis moterų, 
užimančių su sprendimų priėmimu 
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susijusias pareigas, skaičius padidintų 
lyčių lygybę, ir kadangi, kaip rodo EIGE 
duomenys1a, privalomos kvotos yra 
geriausia priemonė šiam tikslui pasiekti;
1a. Moterų dalis bendrovių valdybose 
sudaro 35,3 proc. valstybėse narėse, 
kuriose taikomos privalomos kvotos, 
27 proc. valstybėse narėse, kuriose 
taikomos neprivalomosios priemonės, ir 
15,4 proc. valstybėse narėse, kuriose nėra 
priimta jokių priemonių. Šaltinis: 
https://eige.europa.eu/lt/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares savo 
nacionalinėse reformų programose 
nustatyti konkrečius kiekybinius tikslus, 
pasiekti Barselonos tikslus ir įgyvendinti 
konkrečias priemones, skirtas moterų, 
kurių užimtumo lygis labai žemas, 
grupėms, pvz., jaunoms ir vyresnio 
amžiaus moterims, migrantėms, 
neįgalioms moterims, vienišoms motinoms 
ir romų tautybės moterims; pabrėžia, kad 
užimtumo lygio atotrūkis ypač didelis tarp 
motinų ir priežiūros įsipareigojimų 
turinčių moterų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

https://eige.europa.eu/lt/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/lt/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/lt/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares pagal 
Europos semestrą teikiamose 
nacionalinėse reformų programose skirti 
dėmesį lyčių aspektui, ypač sisteminėms 
priemonėms, kuriomis būtų didinama 
moterų ir vyrų lygybė užimtumo, 
socialinės įtraukties, kovos su skurdu, 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse; ragina valstybes nares reguliariai 
vykdyti struktūrinių reformų analizę iš 
lyčių perspektyvos;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. ragina Komisiją rengiant 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas daugiau dėmesio skirti 
lyčių aspektui, kad būtų galima spręsti 
tebesitęsiančios lyčių nelygybės problemą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. ragina į strategiją, pakeisiančią 
strategiją „Europa 2020“, įtraukti lyčių 
ramstį ir visa apimantį lyčių lygybės tikslą 
ir įtraukti su lytimi susijusius tikslus bei 
rodiklius į socialinių rodiklių suvestinėje 
nurodytas konkrečių šalių problemas;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. pabrėžia ir palankiai vertina 
raginimą, įtrauktą į 2019 m. gruodžio 
mėn. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe 
grindžiama ekonomika ES.  Tolesni 
veiksmai“, daugiau dėmesio skirti lyčių 
lygybei įvairiais Europos semestro 
proceso etapais, be kita ko, dirbant su 
esamais lyčių lygybės rodikliais, rengiant 
naujus rodiklius ir toliau plėtojant pagal 
lytį suskirstytų duomenų rinkimą, 
statistinius metodus ir analizę, kad būtų 
galima stebėti pažangą lyčių lygybės 
srityje;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. apgailestauja, kad Europos 
semestro kontekste nėra numatyta dar 
platesnė lyčių perspektyva ir papildomi 
rodikliai ir ragina Komisiją įtraukti lyčių 
lygybės indeksą, kaip vieną iš Europos 
semestro priemonių pažangai užimtumo ir 
socialinių tikslų srityse stebėti, ir 
pripažinti makroekonomikos politikos 
poveikį lyčiai;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. ragina Komisiją toliau integruoti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
socialinių rodiklių suvestinę į Europos 
semestro stebėsenos procesą; 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. palankiai vertina naujosios 
Komisijos įsipareigojimą per pirmąsias 
100 savo kadencijos dienų pasiūlyti ES 
lyčių lygybės strategiją, kuri apimtų 
privalomas darbo užmokesčio skaidrumo 
priemones; ragina Komisiją papildyti šią 
iniciatyvą priemonėmis, kuriomis būtų 
nustatyti objektyvūs kriterijai, pagal 
kuriuos būtų galima atlikti lyčių požiūriu 
neutralų darbo vertės vertinimą ir 
palyginimą skirtinguose sektoriuose, 
siekiant užtikrinti vienodą užmokestį už 
vienodą darbą ir vienodos vertės darbą 
moterims ir vyrams visuose sektoriuose ir 
profesijose;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
pašalinti visas kliūtis moterims dalyvauti 
darbo rinkoje ir integruoti lyčių aspektą į 
mokesčių politiką, įskaitant fiskalinės 
politikos auditą remiantis lyčių aspektu, 
siekiant panaikinti su mokesčiais susijusį 
šališkumą lyčių atžvilgiu ir užtikrinti, kad 
nebūtų nustatomi jokie nauji mokesčiai, 
išlaidų teisės aktai, programos ar 
praktika, kurie didintų lyčių nelygybę 
rinkoje ar grynųjų pajamų atžvilgiu ar 
toliau stiprintų vyro, kaip šeimos 
maitintojo, modelį;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pakartoja savo raginimą papildyti 
makroekonominio disbalanso rezultatų 
suvestinę socialiniais rodikliais, įskaitant 
lyčių nelygybės rodiklius, kurie turi būti 
lygiaverčiai ekonominiams rodikliams;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. yra susirūpinęs dėl to, kad 
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vertikalioji ir horizontalioji darbo rinkos 
segregacija ir nuolatiniai vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai 
visoje Europos Sąjungoje tebėra dideli ir 
kad nepakankamai moterų dalyvaujančių 
sprendimų, ypač ekonominių, priėmimo 
procesuose, įskaitant socialinį dialogą; 
pabrėžia, kad šią ir kitą nelygybę 
labiausiai jaučia nepalankioje padėtyje 
esančių moterų grupės, todėl ragina į 
užimtumo politiką ir socialinę apsaugą 
įtraukti tarpsektorinį požiūrį siekiant 
remti pažeidžiamų moterų, įskaitant 
neįgaliąsias, grupes; mano, kad siekiant 
sėkmingai įgyvendinti tokį tarpsektorinį 
požiūrį, būtina gauti pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir informaciją, ypač 
apie darbą platformose ir nedeklaruojamą 
darbą, aktyvią darbo politiką, judumą, 
individualius veiksmų planus ar bedarbio 
pašalpą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina valstybes nares priimti 
teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas 
vienodas moterų skaičius įmonių 
sprendimų priėmimo organuose, vienodas 
moterų ir vyrų darbo užmokestis bei 
vienodos karjeros galimybės ir, be kita ko, 
parengti viešą įmonių lygybės rodiklių 
indeksą ir skirti baudas įmonėms, kurios 
neatitinka lygybės tikslų;

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. pabrėžia, kad siekiant padidinti 
moterų užimtumą svarbu užtikrinti 
visuotines, kokybiškas, prieinamas ir 
įperkamas vaikų priežiūros paslaugas; yra 
susirūpinęs dėl to, jog Barselonos tikslai 
užtikrinti, kad 33 proc. vaikų iki trejų 
metų amžiaus būtų vaikų priežiūros 
įstaigose (1 tikslas) ir kad 90 proc. vaikų 
nuo 3 metų iki privalomojo mokyklinio 
amžiaus mokytųsi švietimo įstaigose (2 
tikslas) nuo 2002 m. buvo pasiekti tik 12 
valstybių narių; ragina valstybes nares 
greitai ir veiksmingai perkelti į savo 
nacionalinę teisę 2019 m. birželio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų 
asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros; ragina parengti ES 
priežiūros ekonomikos sistemą, pagal 
kurią būtų užtikrintas minimalus vyresnio 
amžiaus ir priklausomų asmenų 
priežiūros reguliavimo lygis panašiai kaip 
pagal Barselonos tikslus, ir parengti 
kokybės gaires dėl namų ūkio ir 
priežiūros darbo profesionalizacijos;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
įgyvendinant Europos semestro procesą 
būtų prisidedama prie Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimo, paliekant 
valstybėms narėms pakankamai laisvės 
finansuoti ir išlaikyti savo priežiūros 
paslaugų finansavimą;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. pabrėžia, kad nors už savo 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros sistemų 
organizavimą bei turinį ir už ilgalaikės 
priežiūros teikimą kiekviena valstybė 
atsako atskirai, bendradarbiaujant ES 
lygmeniu ir efektyviai naudojant ES lėšas 
galima paskatinti kokybiškų priežiūros 
paslaugų kūrimą, remiant ir papildant 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu 
vykdomas priemones, ir padėti valstybėms 
narėms spręsti bendras problemas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. yra susirūpinęs dėl nepakankamo 
moterų, kurios mokosi arba dirba gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (angl. STEM) srityse, ir 
ragina valstybes nares kovoti su lyčių 
stereotipais ir gerinti mergaičių ir moterų 
aktyvumą, laimėjimus ir tęstinį 
dalyvavimą STEM mokymo ir užimtumo 
sistemose, siekiant sumažinti lyčių 
nelygybę STEM profesijų srityje; pabrėžia 
mokymosi visą gyvenimą svarbą 
moterims, nes jis suteikia joms galimybę 
persikvalifikuoti nuolat kintančioje darbo 
rinkoje;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. atkreipia dėmesį į tai, kad, be kitų 
papildomų rodiklių, svarbu stebėti 15–
24 m. amžiaus asmenų, kurie nesimoko ir 
nedirba (NEET jaunuoliai), procentinę 
dalį, ir pabrėžia, kad ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas jaunoms moterims ir 
mergaitėms, nes šioje amžiaus grupėje 
NEET jaunuolių dalys lyčių požiūriu 
labai skiriasi;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina valstybes nares užtikrinti 
aukštynkryptę konvergenciją lygiaverčių, 
neperleidžiamų ir visiškai apmokamų 
motinystės ir tėvystės atostogų srityje, kaip 
priemonę lyčių lygybei priežiūros darbe 
gerinti, sudarant palankesnes sąlygas 
moterims ir vyrams lygiomis teisėmis 
dalyvauti darbo rinkoje ir užtikrinti 
teisingesnį neapmokamų priežiūros ir 
namų ūkio darbų pasiskirstymą, taip 
panaikinant skirtumus laikino ir ne visą 
darbo dieną trunkančio darbo srityje;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. ragina valstybes nares 
nebeblokuoti Direktyvos dėl moterų 
įmonių valdybose;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
tobulinti pagal lytį suskirstytų duomenų 
rinkimą, ypač apie pagrindines lyčių 
nelygybės darbo rinkoje priežastis, pvz., 
naudojimąsi įvairių rūšių priežiūros 
atostogomis, arba palyginamus duomenis 
apie skirtingas vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo priežastis valstybėse 
narėse; yra įsitikinęs, kad laiko sąnaudų 
tyrimas turėtų būti atliekamas 
pakankamai reguliariai užtikrinant 
pakankamo dydžio imtį, kad būtų galima 
pateikti informaciją apie lyčių nelygybę 
neapmokamo priežiūros ir namų ūkio 
darbų srityje; todėl labai pabrėžia 
būtinybę stebėti pažangą lyčių lygybės 
srityje ir reformų poveikį bėgant laikui; be 
to, ragina Komisiją stebėti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje atsižvelgiant į 
per savaitę išdirbtų valandų skaičių, 
sutarčių tipus ir finansinę 
nepriklausomybę;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. pabrėžia, kad siekiant lyčių lygybės 
tikslų, svarbu orientuoti politiką į perėjimą 
prie ekologijos ir skaitmeninių 
technologijų; ragina įtraukti sistemišką 
poveikio lytims vertinimą ir skirti specialias 
lėšas lyčių lygybei, kad būtų užtikrintas 
teisingas ir sąžiningas perėjimas prie 
ekologijos ir skaitmeninių technologijų, 
kuris nepaliktų nė vieno nuošalyje ir padėtų 
kovoti su visų formų diskriminacija; ragina 
valstybes nares nustatyti veiksmingus 
finansavimo modelius, pritaikytus prie 
nacionalinių ir vietos aplinkybių;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares stiprinti lyčių aspekto 
integravimą ir biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą bei 
veiksmingą šių dalykų įgyvendinimą 
visose politikos srityse, ypač Europos 
semestro kontekste;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. primena Europos semestro ir ypač 
šalims skirtų ataskaitų svarbą stebint 
valstybių narių pažangą įgyvendinant 
DVT, visų pirma 5-ąjį DVT ir jo 5.4 ir 5.5 
tikslus;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. ragina Tarybą atnaujinti derybas 
dėl horizontaliosios kovos diskriminacija 
direktyvos, siekiant užtikrinti, kad moterys 
ir kitos pažeidžiamos grupės būtų 
apsaugotos visose visuomenės srityse;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. ragina valstybes nares ratifikuoti 
Stambulo konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir mergaites panaikinimo, nes 
smurtas dėl lyties yra papildoma kliūtis 
moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir jų 
ekonominei nepriklausomybei;

Pakeitimas 33
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. ragina valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų kovojant su 
seksualiniu priekabiavimu ir 
priekabiavimu dėl lyties samdant 
darbuotojus ir darbo vietose, be kita ko, 
nustatyti reikalavimus dėl nepriklausomų 
pranešimų teikimo mechanizmų; ragina 
valstybes nares kovoti su didėjančia 
priešiška reakcija į moteris politikoje ir 
žiniasklaidos pramonėje, įskaitant 
priekabiavimą internete ir darbo vietoje 
bei užgauliojimą, dėl kurių moterys 
pasitraukia iš viešųjų pareigų, ir taip 
prisidedama prie moterų darbui šiuose 
sektoriuose žalingos ir neįtraukios 
aplinkos kūrimo;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. ragina vykdyti politiką, kuria būtų 
remiamas moterų verslumas, sudaromos 
palankesnės sąlygos moterims gauti 
finansavimą ir geresnės verslo galimybės, 
rengiami prie konkrečių poreikių 
pritaikyti mokymai ir  kuriamos profesinio 
ir asmeninio gyvenimo derinimo 
priemonės;
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