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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), keičiantis su 
teisės aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos A9-0183/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi COVID-19 krizė daro precedento neturintį poveikį visoms valstybėms narėms;

B. kadangi numatoma, kad nedarbo lygis euro zonoje padidės nuo 7,5 proc. 2019 m. iki 
maždaug 9,5 proc. 2020 m., bet tarp valstybių narių yra didelių skirtumų;

C. kadangi vyriausybių nustatytos izoliavimo priemonės, skirtos kovoti su COVID-19 
krize, turės didelį poveikį valstybių narių piliečių, ypač neturtingiausiųjų, socialinei ir 
ekonominei padėčiai; kadangi COVID-19 krizė daro neproporcingai neigiamą poveikį 
daugeliui sektorių ir profesijų;

D. kadangi per COVID-19 krizę išryškėjo poreikis turėti tvirtą sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sistemą valstybėse narėse;

E. kadangi socialinės investicijos valstybėse narėse apskritai yra gyvybiškai svarbios 
siekiant užtikrinti, kad valstybėse narėse veiktų reikiamos sistemos, kad jų piliečiams 
būtų teikiamos aukštos kokybės socialinės paslaugos, ypač švietimo, pensijų ir 
sveikatos srityse;

F. kadangi valstybių narių ir net konkrečių valstybių narių regionų darbo rinkos labai 
skiriasi ir yra naudojamos įvairios sistemos; kadangi šios sistemos buvo kuriamos 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, glaudžiai 
susijusias su veikiančiomis socialinės apsaugos sistemomis;

G. kadangi dar prieš ištinkant COVID-19 krizei valstybės narės jau susidūrė su 
struktūriniais sunkumais darbo rinkoje, įskaitant žemą dalyvavimo lygį ir įgūdžių bei 
kvalifikacijų neatitikimą; kadangi nacionaliniu lygmeniu reikia imtis tikslinių 
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priemonių, kad ekonomiškai neaktyvūs žmonės būtų parengti atitikti konkrečius jų 
darbo rinkos poreikius;

H. kadangi viena iš didžiausių problemų, su kuria susiduria mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ) euro zonoje, yra kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas; kadangi kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumas kai kuriose valstybėse tiesiog rodo, kad trūksta darbo jėgos, tačiau 
kitose valstybėse jis atskleidžia struktūrinį esamos darbo jėgos ir įmonių poreikių 
neatitikimą;

I. kadangi valstybės narės apribojo izoliavimo priemonių, skirtų kovai su COVID-19 
krize, ekonomines pasekmes, įtraukdamos dešimtis milijonų darbuotojų į darbuotojų 
išleidimo trumpalaikių nemokamų atostogų schemas, parengtas pagal Vokietijos darbo 
laiko sutrumpinimo programos (Kurzarbeit) modelį. Įgyvendinant šias schemas 
vyriausybės moka 60–85 proc. darbo užmokesčio darbuotojams dirbant sutrumpintą 
darbo laiką arba visai nedirbant; kadangi 2020 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje Komisija 
pasiūlė iš naujosios laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios 
situacijos mažinti (priemonės SURE) biudžeto paskirstyti 81,4 mlrd. EUR lėšų;

J. kadangi skaičiuojama, kad penkiose didžiausiose ES šalyse 9 mln. darbuotojų, dirbančių 
sutrumpintą darbo laiką, t. y. apie 20 proc. darbuotojų, dalyvaujančių tokiose schemose, 
dirba „merdėjančiose darbo vietose“ tuose pramonės sektoriuose, kurie ir toliau susidurs 
su sunkumais dėl COVID-19, įskaitant kelionių, turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų, pramogų ir mažmeninės prekybos sektorius; kadangi, jei 2021 m. darbo 
užmokesčio subsidijos nebebus teikiamos, šiems 9 mln. žmonių iškils pavojus tapti 
bedarbiais; kadangi šios „merdėjančios darbo vietos“ sudaro 6 proc. visų darbo vietų 
ES1;

K. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas yra labai svarbūs daugeliui ekonomikos 
sektorių, nes jie gali padėti didinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas bei ekonominę 
gerovę; kadangi dėl technologinių pokyčių padidėjo atitinkamų įgūdžių turinčių 
darbuotojų paklausa; kadangi vykdant skaitmeninimą, viena vertus, gali būti sudarytos 
sąlygos darbo vietų kūrimui ir socialinei pažangai, kita vertus, jis taip pat gali tapti 
nedarbo priežastimi;

L. kadangi ne tik darbas sutrumpintą darbo laiką, bet ir kitos darbo formos, pvz., nuotolinis 
darbas, dideliu mastu paplito visoje ES; kadangi lankstūs darbo grafikai ir nuotolinis 
darbas gali atlikti lemiamą vaidmenį siekiant išsaugoti darbo vietas, taip pat palaikyti 
geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

M. kadangi vyriausybėms nustačius izoliavimo priemones, skirtas kovai su COVID-19, 
padaugėjo šeiminio smurto atvejų, o tai lėmė padidėjusį benamystės lygį; kadangi 
benamystės lygis per pastarąjį dešimtmetį augo dėl daugelio įvairių priežasčių ir 
kadangi valstybės narės, norėdamos veiksmingai spręsti šią problemą, turėtų imtis 
priemonių įvairiose srityse, kaip antai sveikatos priežiūra, darbo rinkos politika ir 
moterų apsauga nuo šeiminio smurto;

N. kadangi COVID-19 krizė turėjo neproporcingai neigiamo poveikio neįgaliesiems ir jų 
šeimoms; kadangi daugelyje valstybių narių skurdo lygis, įskaitant vaikų skurdą, yra vis 

1 „Allianz“, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 2020 m. birželio 17 d.
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dar aukštas ir kadangi daugelis pensininkų taip pat gyvena skurdžiai;

O. kadangi per COVID-19 krizę išryškėjo ir paaštrėjo daugelio sezoninių darbuotojų 
patiriamos problemos, susijusios su sveikatos draudimu, socialine apsauga ir tinkamu 
darbo valandų skaičiumi;

P. kadangi Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 2020 m. rugsėjo mėn. paskelbė, 
kad 37 proc. lėšų iš 750 mlrd. EUR ekonomikos gaivinimo fondo biudžeto bus išleista 
siekiant Europos žaliojo kurso tikslų;

1. yra susirūpinęs dėl COVID-19 krizės socialinių pasekmių ir vyriausybių nustatytų 
izoliavimo priemonių poveikio, visų pirma mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, 
šeimoms ir pažeidžiamoms grupėms, pvz., pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems, 
taip pat darbuotojams, kurie krizės yra labiausiai pažeidžiami; ragina valstybes nares 
neapriboti laisvių, nebent tai būtų būtina;

2. pakartoja, kad darbo rinka ir užimtumo politika yra išimtinės valstybių narių 
kompetencijos, todėl atmeta Komisijos konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 
(KŠSR);

3. apgailestauja dėl to, kad jaunimo nedarbo lygis daugelyje valstybių narių tebėra labai 
aukštas; laikosi nuomonės, kad šios srities ES finansinės priemonės yra neveiksmingos 
ir kad pasiekti rezultatai labai menki; primena, kad, remiantis Europos Audito Rūmų 
specialiąja ataskaita Nr. 3/2015, Jaunimo garantijų iniciatyva padarė menką pažangą ir 
jos rezultatai neatitinka pradinių lūkesčių; šiuo atžvilgiu pabrėžia būtinybę pagerinti 
Jaunimo garantijų iniciatyvos veiksmingumą prieš planuojant padidinti jos biudžetą; 
primena Komisijai subsidiarumo principą, susijusį su jaunimo nedarbu, su kuriuo 
galima veiksmingiau kovoti valstybių narių lygmeniu, atsižvelgiant į nacionalinių, 
regioninių ir vietos darbo rinkų poreikius;

4. primena, kad tik valstybės narės turi spręsti dėl savo vidaus politikos, siekdamos padėti 
jaunimui rasti kokybiškas darbo vietas; ragina valstybes nares parengti ir įgyvendinti 
reikiamas savo darbo rinkų reguliavimo sistemas ir taip pritaikyti savo švietimo ir 
mokymo sistemas, kad jaunimas atitiktų darbo rinkos poreikius; ragina valstybes nares 
nustatyti pagrindus dualinio mokymo sistemoms įdiegti;

5. pažymi, kad Europos gyventojai senėja; primena, kad demografinė padėtis daro didelį 
poveikį darbo rinkai; ragina valstybes nares šiuo atžvilgiu įgyvendinti politiką, kuria 
būtų siekiama sustabdyti senėjimo tendenciją žemyne, nesinaudojant migracija kaip 
priemone, nes ji skatina socialinį dempingą; atkreipia dėmesį į būtinybę didinti vyresnių 
nei 50 metų darbuotojų užimtumo lygį ir gerinti jų skaitmeninius įgūdžius, tiek kuriant 
paskatas įvairių sričių įmonėms, tiek užtikrinant galimybę mokytis visą gyvenimą;

6. atmeta pasiūlymą dėl Europos nedarbo perdraudimo sistemos, nes tai dar vienas 
žingsnis lėšų pervedimo sąjungos link; laikosi nuomonės, kad tokia sistema nepadės 
išspręsti struktūrinių nacionalinės ar regioninės darbo rinkos problemų, su kuriomis yra 
susiduriama nuolat; ragina valstybes nares vietoje to tinkamai investuoti į darbo rinkos 
politiką ir ekonomikos reformas siekiant užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui;

7. pabrėžia, kad naujoji priemonė SURE turi būti naudojama laikinai; ragina paramą 
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gaunančias valstybes nares panaudoti dalį priemonės SURE lėšų žmonių, kuriems gresia 
nedarbas, įgūdžiams tobulinti, kad jie galėtų pereiti į perspektyvesnius sektorius;

8. ragina valstybes nares imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama suteikti daugiau 
galimybių neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje ir į ją integruotis;

9. ragina valstybes nares užtikrinti, kad dirbantys asmenys gautų tokį darbo užmokestį, 
kuris leistų jiems oriai gyventi savo šalyje; primena, kad, šiuo atžvilgiu, bet koks 
sprendimas, susijęs su minimaliojo darbo užmokesčio nustatymu, yra valstybių narių 
prerogatyva; yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija naudojasi koronaviruso sukurtu 
impulsu, kad galėtų toliau siekti savo tikslų ekonomikos, socialinių ir aplinkosaugos 
klausimų srityse; pakartoja, kad konkurencingą darbo užmokestį jau galima tinkamai 
pasiekti pasitelkiant kolektyvines derybas ir profesines sąjungas;

10. mano, kad dėl COVID-19 pandemijos ir vyriausybių nustatytų izoliavimo priemonių 
labai padidėjo darbuotojų nuotolinio darbo valandų skaičius; pripažįsta, kad nuotolinis 
darbas turi daug socialinės ir finansinės naudos tiek darbuotojams, tiek įmonėms; mano, 
kad ES institucijų ir agentūrų gebėjimas dirbti nuotoliniu būdu rodo puikią galimybę 
institucijoms sumažinti išlaidas, kurias jos skiria biurų patalpoms; ragina valstybes 
nares plėtoti, skatinti, remti ir reguliuoti nuotolinį darbą ir darbą skaitmeninėse 
platformose;

11. ragina valstybes nares užtikrinti deramas darbo sąlygas mobiliesiems tarpvalstybiniams 
darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;

12. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą ES; ragina valstybes nares sustiprinti paramą MVĮ;

13. pažymi, kad daugelyje valstybių narių skurdo lygis vis dar yra aukštas; pabrėžia, kad 
deramų darbo vietų kūrimas yra geriausia skurdo mažinimo priemonė; 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 prioritetą vaikų skurdo 
mažinimo klausimui;

14. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų mokesčių sistemos ir socialinės apsaugos 
sistemos nesudarytų kliūčių darbo vietų kūrimui; yra įsitikinęs, kad MVĮ palanki teisinė 
aplinka yra svarbi ekonomikos augimo sąlyga; primena, kad stiprios ir tvarios gerovės 
sistemos yra grindžiamos veiksmingomis ir gerai veikiančiomis ekonomikomis;

15. nepritaria bet kokiems siekiams, prisidengiant Europos socialinių teisių ramsčiu, 
standartizuoti valstybių narių socialinę politiką ir socialinės apsaugos sistemas, nes tai 
pakenktų jų nacionalinės politikos veiksmingumui šiose srityse;

16. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų pensijų sistemos išliktų tinkamos ir tvarios 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų atžvilgiu; ragina valstybes nares užtikrinti 
tinkamas senatvės pensijas ir kovoti su pensininkų skurdu;

17. palankiai vertina tai, kad per COVID-19 krizę dauguma valstybių narių ėmėsi išimtinių 
priemonių siekdamos užkirsti kelią benamystei ir spręsti šią problemą suteikdamos 
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būstą būtinais atvejais; ragina valstybes nares keistis geriausia patirtimi sprendžiant 
didėjančią benamystės problemą;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.

Or. en


