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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad 2017 m. biudžetas turėtų finansiškai remti strategijos „Europa 2020“ tikslų 

socialinėje ir užimtumo srityse siekimą ir būti pagrindinis veiksnys didinant Sąjungos 

įnašą į augimą, darbo vietų kūrimą ir kovojant su skurdu, visų pirma vaikų skurdu; šiomis 

aplinkybėmis atkreipia dėmesį į poreikį numatyti atitinkamų išteklių siekiant kovoti su 

vaikų skurdu ir priemonėms, kuriomis sprendžiami vaikų pagrindinių poreikių 

patenkinimo klausimai; 

2. pabrėžia, kad išlaidų veiksmingumas ir efektyvumas yra toks pat svarbus kaip ir visos 

biudžeto ribos; pabrėžia, kad biudžeto suvaržymų laikotarpiu ypatingai svarbu įgyvendinti 

mūsų socialinius ir užimtumo įsipareigojimus pagal strategiją „Europa 2020“, kad būtų 

įgyta visapusiška piliečių parama; toliau laikosi nuomonės, kad esamos programos turėtų 

būti vertinamos ir, jei jos yra neveiksmingos, koreguojamos; todėl ragina Komisiją 

užtikrinti išsamų ES fondų finansinio valdymo vertinimą, siekiant užtikrinti 

veiksmingesnį ir patikimesnį tokių fondų valdymą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui; 

3. apgailestauja dėl to, kad jaunimo nedarbo lygis pernelyg aukštas daugelyje valstybių 

narių, ir ragina Komisiją dirbti kartu su valstybėmis narėmis panaudojant finansinės 

paramos priemones toms programoms, kurias įgyvendinant sprendžiama jaunimo nedarbo 

problema, taip pat teikti finansinius išteklius proporcingai paramos įsipareigojimams, 

kuriuos valstybės narės prisiėmė, kai buvo sukurta Jaunimo garantijų iniciatyva; 

4. pabrėžia, kad itin svarbu remti tas programas, kuriomis kuriamos darbo vietos, ypač darbo 

vietos asmenims, kurių padėtis darbo rinkoje nepalanki daugeliu aspektų, pvz., moterims, 

ilgą laiką darbo neturintiems asmenims, neįgaliesiems ir žmonėms, priklausantiems 

mažumoms; mano, kad šios programos turėtų būti naudojamos darbo jėgos prisitaikymui 

gerinti ir pagyvenusių darbuotojų užimtumui ilginti; todėl ragina skirti biudžeto 

asignavimų priemonėms, kuriomis būtų padedama valstybėms narės išvengti ilgalaikio 

nedarbo, remti neįgaliųjų ir pagyvenusių darbuotojų įtrauktį ir geriau padėti bedarbių 

namų ūkiams pagal visas užimtumo programas, kaip antai ESF ir ERPF; 

5. primygtinai ragina 2017 m. biudžete užtikrinti pakankamai įsipareigojimų ir ypač 

mokėjimų asignavimų Europos socialiniam fondui, nes ESF prasideda aktyvaus vykdymo 

laikotarpis ir padaugės valstybių narių mokėjimo prašymų; be to, ragina į 2017 m. 

biudžetą įtraukti Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtus įsipareigojimų ir mokėjimų 

asignavimus, primindamas, kad Jaunimo užimtumo iniciatyva remia Jaunimo garantijos 

tikslą, ir primena Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 14 straipsnį, kuriame 

numatoma bendra DFP įsipareigojimų marža, kuri turi būti suteikta 2016–2020 m. 

politikos tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu; 

pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamą finansavimą programoms, kurias vykdant siekiama 

spręsti nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties problemas, kaip antai Europos prisitaikymo 

prie globalizacijos padarinių fondui (EGF), Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 

inovacijų programai (EaSI) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui 

(EPLSAF), ir vykdyti gerą jų biudžeto valdymą; 
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6. mano kad reikėtų investuoti ES biudžeto lėšas į švietimą ir profesinį mokymą, siekiant 

suteikti galimybių, ypač dėl jaunimo nedarbo labiausiai nukentėjusiuose regionuose, ir 

siekiant integruoti migrantus ir pabėgėlius į darbo rinką; taip pat mano, kad reikėtų siekti 

ES biudžeto lėšomis skatinti pameistrių judumą, kaip tai jau daroma studentams pagal 

programą „Erasmus“; mano, kad reikėtų imtis tinkamų priemonių siekiant padėti įveikti 

pabėgėlių krizę ir integruoti migrantus į darbo rinką; 

7. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbus užimtumo agentūrų (CEDEFOP, ETF, 

Eurofound, EU-OSHA) indėlis sprendžiant daugelį užimtumo ir socialinių klausimų, taip 

pat jų galimybės spręsti su migrantų integravimu į darbo rinką ir su jų profesinio rengimo 

poreikiais susijusias problemas, taip pat ragina užtikrinti pakankamai finansinių išteklių 

šių agentūrų darbui ir darbuotojams; 

8. atkreipia dėmesį į skaitmeninimo potencialą kuriant naujus verslo modelius ir naujas 

darbo vietas ir ragina imtis nuoseklių biudžeto veiksmų siekiant užtikrinti tinkamą 

mokymą ir perkvalifikavimą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje; mano, 

kad ES biudžeto lėšomis turėtų būti remiamos pastangos kelti darbuotojų kvalifikaciją ir 

juos perkvalifikuoti į tas sritis, kuriose yra kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, taip pat į 

sveikatos apsaugos ir slaugos sektorius bei į IRT ir skaitmeninį sektorius; 

9. pabrėžia biudžeto svarbą skatinant verslumo iniciatyvas, be kita ko, socialinį verslumą, 

novatoriškas socialines įmones, darbuotojų finansinį dalyvavimą ir savarankišką darbą, 

taip pat naujų įmonių kūrimą siekiant plėtoti VMĮ, kuriose kuriamos darbo vietos; remia 

pastangas palengvinti MVĮ patekimą į rinką ir finansavimą pagal esamas programas; 

mano, kad valstybės narės taip pat turėtų panaudoti galimybes, kurias teikia Europos 

prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), MVĮ įdarbintų darbuotojų 

naudai; 

10. pabrėžia, kad biudžeto lėšomis reikėtų visoje ES remti kultūrą, pagal kurią puoselėjama 

aukšto lygio darbuotojų apsauga ir rizikos prevencija, ir padėti spręsti naujus darbuotojų 

saugos, taip pat sveikatos ir saugos darbe uždavinius; 

11. pabrėžia, kad biudžetas yra gera priemonė ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms 

kurti; todėl pritaria priemonėms, kuri tikslas – bendrosios rinkos sukūrimas, 

konkurencingumas ir didesnė socialinė konvergencija, socialiai atsakingų įmonių politikos 

plėtojimas ir stebėsena, kaip įmonės taiko teisės aktais numatytus socialinius standartus, 

siekiant užtikrinti deramų darbo vietų kūrimą. 
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