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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl Europos socialinių teisių ramsčio 

(2016/2095(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir į 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją, jos papildomą protokolą ir jos pataisytą 

versiją, kuri įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d., 

– atsižvelgdamas į 1989 m. gruodžio 9 d. priimtą Bendrijos darbuotojų pagrindinių 

socialinių teisių chartiją, 

 atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas ir 

rekomendacijas, 

– atsižvelgdamas į esamus ES teisės aktus, politikos koordinavimo mechanizmus ir 

finansines priemones užimtumo, socialinės politikos, ekonomikos ir pinigų politikos, 

vidaus rinkos, laisvo prekių, asmenų paslaugų ir kapitalo judėjimo, Europos socialinio 

fondo ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityse, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25–26 d. ir 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 

Tarybos išvadas ir į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. 

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020), 

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos politines gaires „Nauja pradžia Europai. Mano 

darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai“, 

kurią Jean-Claude Juncker pristatė 2014 m. liepos 15 d., 

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. pranešimą dėl Europos ekonominės ir pinigų 

sąjungos sukūrimo (penkių pirmininkų pranešimas), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Pradedamos konsultacijos 

dėl Europos socialinių teisių ramsčio“ (COM(2016) 0127) ir jo priedus, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą „Europos bendro 

vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ (COM(2016) 356); 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl prioritetų, susijusių su 2017 m. 

Komisijos darbo programa1, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją „2006 m. liepos 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=LT&type_doc=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=2020
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įgyvendinimo taikymas“1, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl nelygybės mažinimo ypatingą 

dėmesį skiriant vaikų skurdui2, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. ES 

darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos3, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 

komiteto baigiamąsias pastabas4, 

– atsižvelgdamas į savo [2016 m. rugsėjo 15 d.] rezoliuciją dėl socialinio būsto Europos 

Sąjungoje (2015/2255(INI))5, 

– atsižvelgdamas į savo [2016 m. rugsėjo 13 d.] rezoliuciją „Profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas“ (2016/2017(INI))6, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl Socialinių investicijų 

pakto kaip atsako į krizę7 ir į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos socialinių investicijų 

dokumentų rinkinį, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. TDO tyrimą dėl socialinių teisių ramsčio sukūrimo siekiant 

Europos konvergencijos (angl. „Building a social pillar for European convergence“), 

– atsižvelgdamas į gausias socialinių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų 

suinteresuotųjų subjektų pateiktas nuomones ir į keitimąsi nuomonėmis (kai kurie iš jų 

vyko 2016 m. rugsėjo 1 d.), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2016), 

A. kadangi Europos Sąjungai reikia pereiti prie kitokios paradigmos siekiant sukurti tvirtą 

Europos socialinį modelį, grindžiamą solidarumu, socialiniu teisingumu, sąžiningu 

gerovės paskirstymu, lyčių lygybe, aukštos kokybės viešojo švietimo sistema, 

kokybišku užimtumu ir tvariu augimu, – tai modelis, kuris visiems užtikrina gerą 

socialinę apsaugą, suteikia galių pažeidžiamoms grupėms, skatina dalyvavimą 

pilietiniame ir politiniame gyvenime ir gerina visų piliečių gyvenimo lygį, 

užtikrindamas, kad būtų siekiama tikslų ir paisoma teisių, išdėstytų ES sutartyse, 

Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos socialinėje chartijoje; 

B. kadangi tikimasi, kad Komisija 2017 m. pavasarį pateiks pasiūlymą dėl privalomo 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0351. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0401. 
3 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0411. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0318. 
5 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
6 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
7 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0419. 
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Europos socialinių teisių ramsčio; 

1. pabrėžia, kad Europos socialinių teisių ramstis (ESTR) negali būti vien tik principų ar 

gerų ketinimų deklaracija, bet turi būti sudarytas iš materialių dalykų (teisės aktų, 

politikos formavimo mechanizmų ir finansinių priemonių), teigiamai veikti piliečių 

gyvenimą trumpuoju laikotarpiu ir sudaryti sąlygas remti XXI amžiaus Europos kūrimą 

iš tikrųjų išlaikydamas socialines teises ir Sutarčių tikslus, stiprindamas sanglaudą ir 

didindamas konvergenciją, taip pat padėdamas baigti kurti EPS; 

2. pabrėžia, kad ESTR turėtų suteikti Europos Sąjungos piliečiams svaresnių priemonių, 

kad jie ir toliau kontroliuotų savo gyvenimą ir kad rinkos veiktų gerovės ir darnaus 

vystymosi labui; 

Esamų socialinių standartų atnaujinimas 

3. ragina priimti direktyvą dėl tinkamų darbo sąlygų, taikomų visų formų užimtumui, 

užtikrinant, kad kiekvienas darbuotojas turėtų rinkinį pagrindinių teisių, kurių 

įgyvendinimą galima užtikrinti, įskaitant vienodą požiūrį, socialinę apsaugą, apsaugą 

atleidimo atveju, sveikatos ir saugos apsaugą, nuostatas dėl darbo ir poilsio laiko, 

asociacijų ir atstovavimo laisvę, kolektyvines derybas, kolektyvinius veiksmus, galimybes 

gauti mokymą ir teises į tinkamą informaciją ir konsultacijas; pabrėžia, kad ši direktyva 

turėtų būti taikoma samdomiesiems darbuotojams ir visiems darbuotojams, dirbantiems 

nestandartinių formų darbą, pvz., darbą pagal terminuotas sutartis, darbą ne visą darbo 

laiką, darbą pagal poreikį, sutelktinį darbą, savarankišką darbą, taip pat atliekančių 

stažuotę ar mokomąją praktiką; prašo atitinkamai atnaujinti Sąjungos acquis, kad jis būtų 

taikomas visiems darbuotojams; 

Kokybiškos ir tinkamos darbo sąlygos 

4. ragina imtis ryžtingų žingsnių siekiant užtikrinti teisinį tikrumą užimtumo sąvokos 

klausimu, taip pat ir darbo, kuris gaunamas tarpininkaujant skaitmeninėms platformoms, 

atveju; pabrėžia, kad neterminuotos darbo sutartys ir toliau turėtų būti norma, 

atsižvelgiant į jų svarbą socialiniam ir ekonominiam saugumui; ragina įtraukti į direktyvą 

dėl tinkamų darbo sąlygų atitinkamus minimaliuosius standartus, kurie turi būti 

užtikrinami dirbant mažiau garantijų turintį darbą, visų pirma: 

a. deramas stažuočių, mokomųjų praktikų ir pameistrystės darbo sąlygas, 

uždraudžiant nemokamas ar taip mažai mokamas, kad darbuotojai negali sudurti 

galo su galu; 

b. darbo, kuris gaunamas tarpininkaujant skaitmeninėms platformoms, atveju 

nustatyti užimtumo apibrėžtį, kuri būtų mažiau priklausoma nuo visos atitinkamų 

kriterijų sankaupos; 

c. su darbu pagal poreikį susijusius apribojimus: nefiksuoto darbo laiko sutartys 

turėtų būti uždraustos ir visiems darbuotojams turėtų būti užtikrintas tam tikras 

bazinis darbo valandų skaičius; 

5. pabrėžia, kad būtina pakartotinė visos ES atlyginimų konvergencija juos didinant; ragina 

Komisiją aktyviai remti platesnę kolektyvinių derybų aprėptį; mano, kad siekiant 
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garantuoti deramą pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį reikia nustatyti deramo lygio 

minimalųjį darbo užmokestį; rekomenduoja teisės aktais ar vykdant kolektyvines derybas 

nustatyti nacionalinį minimalųjį darbo užmokestį, kuris siektų bent 60 proc. atitinkamo 

nacionalinio vidutinio darbo užmokesčio; 

6. primena, kad teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas taip pat apima darbo laiko 

apribojimus ir nuostatas dėl minimalios poilsio trukmės ir kasmetinių atostogų; laukia 

Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų ar kitų konkrečių priemonių, kuriais ši teisė būtų 

išlaikyta visiems darbuotojams, atsižvelgiant į visas dabartines žinias apie riziką sveikatai 

ir saugai; 

7. pabrėžia kolektyvinių teisių svarbą; tikisi, kad Komisija padidins konkrečią paramą 

siekiant stiprinti socialinį dialogą valstybėse narėse ir sektoriuose, kurie yra silpni dėl 

užsitęsusios krizės ar dėl vyraujančių nestandartinių užimtumo formų; 

Tinkama ir tvari socialinė apsauga 

8. pritaria tam, kad socialinės apsaugos išmokos ir socialinės paslaugos būtų teikiamos 

labiau integruotai, tai būtų būdas pasiekti, kad gerovės valstybė būtų suprantamesnė ir 

prieinamesnė drauge nesilpninant socialinės apsaugos; pabrėžia piliečių informavimo apie 

socialines teises svarbą ir e. valdžios sprendimų potencialą, jie galbūt galėtų apimti ir 

Europos socialinės apsaugos kortelę, nes taip padidėtų asmeninis informuotumas ir 

mobiliesiems darbuotojams būtų lengviau išsiaiškinti, kokios jų įmokos ir teisės; 

9. sutinka su tuo, kad svarbios visuotinės galimybės pasinaudoti laiku vykdoma geros 

kokybės ir įperkama prevencine sveikatos priežiūra ir medicininiu gydymu; pabrėžia, kad 

visi darbuotojai turi turėti sveikatos draudimą; 

10. suvokia, kad tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas ir darbo jėgos mažėjimas kelia 

problemų pensijų sistemų tvarumui ir kartų tarpusavio sąžiningumui; dar kartą tvirtina, 

kad geriausias atsakas yra padidinti bendrą užimtumo lygį; mano, kad pensinis amžius, be 

tikėtinos gyvenimo trukmės, turėtų atspindėti ir kitus veiksnius, įskaitant darbo rinkų 

tendencijas, ekonominės priklausomybės rodiklį, gimstamumą ir darbų sunkumo 

skirtumus; 

11. primygtinai tvirtina, kad visi darbuotojai turėtų būti apdrausti nuo priverstinio nedarbo ar 

darbo ne visą darbo laiką, drauge jiems turėtų būti teikiama pagalba ieškant darbo ir 

investuojama į jų mokymą (perkvalifikavimą); 

12. ragina sukurti bendrą Europos minimalių pajamų sistemą; pabrėžia tokių sistemų svarbą 

siekiant išlaikyti žmogaus orumą, taip pat jų, kaip tam tikros formos socialinių investicijų, 

suteikiančių žmonėms galimybių eiti mokymus ir (arba) ieškoti darbo, vaidmenį; 

13. sutinka su tuo, kad neįgaliesiems turi būti garantuojamos pagrindinės paslaugos ir 

minimalios pajamos, leidžiančios užtikrinti deramą gyvenimo lygį ir socialinę įtrauktį; 

14. mano, kad galimybė pasinaudoti kokybiškomis ir įperkamomis ilgalaikėmis paslaugomis, 

įskaitant priežiūrą namuose, yra teisė, kuri turėtų būti išsaugota pasitelkus tinkamai 

kvalifikuotus profesionalius darbuotojus, įdarbintus taikant deramas sąlygas; mano, kad 

dėl to mažas pajamas gaunantys namų ūkiai turėtų būti tikslinė grupė, kuriai būtų 
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teikiamos atitinkamos viešosios paslaugos ir mokesčių atskaitos; kartoja savo raginimą dėl 

teisės akto dėl prižiūrinčių asmenų atostogų, kurį papildytų tinkamas atlyginimas ir 

socialinė apsauga; 

15. mano, kad vaikų skurdas yra didelė problema, dėl kurios Europa turėtų imtis plataus 

užmojo veiksmų; ragina visose valstybėse narėse greitai įgyvendinti Vaiko garantijų 

sistemą, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę naudotis nemokamomis sveikatos 

priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros paslaugomis, gyventi deramame būste ir tinkamai 

maitintis; 

16. ragina priimti teisės aktą, kad būtų užtikrintos asmenų, kuriems labiausiai to reikia, 

galimybės gauti socialinį būstą ar atitinkamą paramą aprūpinant būstu; ragina teikti 

mokesčių paskatas siekiant padėti mažas pajamas gaunantiems jauniems žmonėms 

apsirūpinti būstu; ragina labiau naudoti ESIF siekiant paremti miesto būstų atnaujinimą ir 

įperkamų būstų pasiūlą; 

17. ragina priimti teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinamos tinkamos visų galimybės naudotis 

geros kokybės ir įperkamomis visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis ir kitomis 

pagrindinėmis paslaugomis, tokiomis kaip elektroninių ryšių, energetikos, transporto ir 

finansinės paslaugos; atkreipia dėmesį į socialinių įmonių vaidmenį; 

Lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti 

18. remia Įgūdžių garantiją kaip naują kiekvieno teisę įgyti XXI amžiui būtinų pagrindinių 

įgūdžių, įskaitant skaitmeninį raštingumą; pabrėžia, kad tai svarbi socialinė investicija, 

kuriai būtinas atitinkamas finansavimas; 

19. yra susirūpinęs dėl to, kad dėl pernelyg didelio vadinamųjų netipinių darbo sutarčių 

naudojimo plinta mažų garantijų darbas; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai 

institucinių ir biudžeto pajėgumų siekiant tinkamai apsaugoti nestandartinių formų darbą 

dirbančius žmones; visų pirma mano, kad: 

a. socialinio draudimo sistemos turi būti išplėstos, kad visi darbuotojai galėtų kaupti 

teises į išmokas, užtikrinančias pajamas tokiais atvejais kaip nedarbas, priverstinis 

darbas ne visą darbo laiką ar karjeros pertraukos dėl šeiminių ar mokymosi 

priežasčių; 

b. visi darbuotojai turėtų turėti asmeninės veiklos sąskaitą, kuri turėtų būti lengvai 

prieinama naudojantis interneto svetaine ir (arba) išmaniųjų telefonų programine 

įranga ir kurioje jie galėtų matyti, kokias socialines išmokas turi teisę gauti; 

20. pabrėžia, kad profesinės veiklos keitimui saugiomis sąlygomis reikia atitinkamų 

investicijų į viešųjų užimtumo tarnybų institucinius gebėjimus ir investicijų siekiant teikti 

pagalbą, kai asmenys ieško darbo ar kelia kvalifikaciją; 

21. ragina visapusiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą apimant visus jaunesnius nei 

30 metų asmenis ir rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių; pabrėžia, kad tais svarbios 

struktūrinės reformos ir socialinės investicijos, kurioms reikalingas atitinkamas 

finansavimas; 
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22. mano, kad būtina nedelsiant padaryti esminę pažangą lyčių lygybės ir profesinio bei 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros srityje; visų pirma: 

a. turėtų būti atlikta Direktyvos 2006/54/EB peržiūra siekiant sustiprinti galiojančius 

mechanizmus, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris į vyrus ir moteris, panaikinti 

vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai ir sumažinta profesinė 

segregacija; 

b. būtina pateikti naujų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 

atostogų dėl šeiminių priežasčių, įskaitant motinystės atostogas, tėvystės atostogas 

ir prižiūrinčių asmenų atostogas, modelių, skatinant, kad atostogas vienodai imtų 

visų kategorijų darbuotojai vyrai ir moterys, siekiant pagerinti moterų galimybes 

patekti į darbo rinką ir įsitvirtinti joje, taip pat sudaryti sąlygas lengviau pasiekti 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

23. ragina Komisiją pateikti naujas konkrečias priemones siekiant užtikrinti nediskriminavimą 

ir lygias galimybes; 

Sąžiningas judumas 

24. pabrėžia, kad darbo jėgos judumas ES yra teisė, kurios įgyvendinimas turi būti remiamas, 

tačiau darbuotojai neturėtų būti priversti ja naudotis dėl blogų sąlygų jų gyvenamuose 

regionuose ir dėl jos neturėtų būti kenkiama priimančiosios šalies socialiniams 

standartams; 

Priemonių rengimas norint pasiekti praktinius rezultatus 

25. ragina Komisiją pasiūlyti aiškų teisės aktų atnaujinimo ir kitų priemonių, kurių reikia 

norint visapusiškai taikyti Europos socialinių teisių ramstį praktiškai, veiksmų planą; 

pabrėžia, kad teisės kolizijos atveju turėtų būti tinkamai taikoma horizontalioji socialinė 

išlyga (SESV 9 straipsnis); 

26. mano, kad didėjančios socialinės konvergencijos tikslas turėtų būti paremtas tikslų 

rinkiniu, grindžiamu strategija „Europa 2020“ ir darnaus vystymosi tikslais, kuriais būtų 

galima vadovautis koordinuojant ES ekonominę, užimtumo ir socialinę politiką; mano, 

kad šie tikslai taip pat galėtų būti konvergencijos kodekso, dėl kurio taikymo euro zonai 

šiuo metu diskutuojama, dalis ir galėtų būti grindžiami toliau pateikiamais rodikliais, 

kuriuos tiesiogiai veikia viešoji politika: 

a. mokyklos nebaigusių asmenų skaičiumi; 

b. nedarbo lygiu; 

c. nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) 

dalimi; 

d. skurdo rizikos lygiu; 

e. dirbančiųjų skurdo rizikos lygiu; 

f. vaikų skurdu; 
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g. galimybėmis pasinaudoti vaikų priežiūra ir priešmokykliniu ugdymu; 

h. galimybėmis vykdyti kolektyvines derybas; 

i. bendra investicijų dalimi (bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas ir socialinės 

investicijos); 

j. ekonominės priklausomybės rodikliu; 

27. ragina iš naujo užtikrinti Europos semestro pusiausvyrą, kad rengiant konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas ir euro zonai skirtas rekomendacijas, taip pat siekiant pradėti 

taikyti ES priemones būtų tiesiogiai atsižvelgiama į esamą pagrindinių užimtumo ir 

socialinių rodiklių suvestinę ir naująjį konvergencijos kodeksą; primygtinai ragina suteikti 

svaresnį vaidmenį makroekonominiam dialogui su socialiniais partneriais; mano, kad 

makroekonominė ir socialinė priežiūra yra labai svarbi siekiant neleisti, kad ekonominis 

disbalansas būtų mažinamas bloginant užimtumo ir socialinę padėtį; 

28. ragina įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą socialinėms investicijoms taikyti 

vadinamąją sidabrinę taisyklę, t. y. laikyti, kad tam tikros viešosios socialinės investicijos, 

turinčios akivaizdų teigiamą poveikį ekonomikos augimui (pvz., vaikų priežiūra ar 

švietimas ir mokymas), atitinka palankaus požiūrio vertinant valdžios sektoriaus deficitą ir 

tai, ar laikomasi 1/20 skolos taisyklės, reikalavimus; 

29. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl šiuolaikinių reiškinių: daug kapitalo reikalaujančios 

gamybos, didelės nelygybės ir nuolat didėjančio netipinio užimtumo būtina padidinti 

bendrųjų mokestinių pajamų vaidmenį bendrai finansuojant socialinio draudimo sistemas, 

kad visiems būtų užtikrinta derama socialinė apsauga; 

30. kartoja savo raginimą padidinti viršutines 2014–2020 m. DFP ribas siekiant patenkinti 

padidėjusius poreikius; visų pirma ragina: 

a. sustiprinti Jaunimo užimtumo iniciatyvą; 

b. padidinti Europos socialinio fondo, EGF ir EPLSAF apimtį; 

c. sukurti naują priemonę siekiant paremti Vaiko garantijų sistemos įgyvendinimą, 

kuri būtų finansuojama, pvz., iš ES įplaukų, gaunamų užtikrinant, kad būtų 

laikomasi konkurencijos teisės; 

31. ragina Komisiją ir EIB pertvarkyti ESIF taip, kad dėmesys būtų skiriamas darbo vietų 

kūrimui ir socialinėms investicijoms, ir atitinkamai pakoreguoti jo riziką ir (arba) lėšų 

grąžinimo reikalavimus; 

32. mano, kad dėl specifinės ekonominio koregavimo euro zonoje dinamikos reikia sukurti 

dvi finansines priemones neviršijant euro zonos fiskalinio pajėgumo, jos būtų ypač 

svarbios siekiant įgyvendinti ESTR: 

a. naujos struktūrinės konvergencijos fondą, kuris remtų socialiniu požiūriu teisingų 

reformų įgyvendinimą ir investicijas, kurių reikia siekiant didinti augimo 

potencialą krizės paveiktose srityse ir atkurti didėjančią socialinę konvergenciją; 
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b. Europos nedarbo draudimo sistemą, papildančią nacionalines sistemas tais 

atvejais, kai esama didelio ciklinio nuosmukio, ir padedančią neleisti, kad 

asimetriniai sukrėtimai taptų struktūriniais sunkumais; 

33. ragina Komisiją įtraukti pirmiau nurodytas priemones į savo pasiūlymą dėl daugiametės 

finansinės programos po 2020 m. ir į baltąją knygą dėl EPS; 

34. ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares užtikrinti, kad ESTR taptų atitinkamais išorės 

veiksmais, visų pirma skatinant įgyvendinti Jungtinių Tautų DVT, TDO konvencijas ir 

Europos socialinius standartus pasitelkiant prekybos susitarimus ir strategines 

partnerystes; 

35. mano, kad ESTR turėtų būti priimtas 2017 m. kaip privalomas Europos Parlamento ir 

Europos Vadovų Tarybos susitarimas, apimantis socialinius partnerius aukščiausiuoju 

lygmeniu, ir jame turėtų būti aiškus įgyvendinimo veiksmų planas, kuriame būtų nurodyti 

konkretūs įsipareigojimai ir tikslinės datos; 

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Europoje nuo XIX amžiaus įvyko daug pokyčių, ypač daug jų įvyko po Antrojo pasaulinio 

karo – buvo sukurtas pažangiausias pasaulio istorijoje socialinis modelis, užtikrintos deramos 

darbo sąlygos, visa apimanti socialinė apsauga ir pakankamai geros viešosios paslaugos 

didžiajai gyventojų daliai. Europos socialinis modelis, savo ruožtu, padėjo gerokai padidinti 

našumą ir Europos konkurencingumą, jis rėmėsi sveika ir kvalifikuota darbo jėga, turinčią 

deramą perkamąją galią, kad galėtų palaikyti kompleksišką vidaus rinką.  

Vėlesnė ES plėtra sudarė sąlygas padidinti prisijungiančiųjų valstybių narių socialinius 

standartus ir parėmė laipsniškai didėjančią ekonominę konvergenciją, be kita ko, ir dėl ES 

struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimo. Trumpai tariant, Europos socialinis modelis buvo 

svarbi sėkmingos Europos integracijos, kuri keletui dešimtmečių užtikrino taiką, saugumą ir 

plačiai pasklidusią gerovę, dalis. Gerovės valstybės institucijos ir socialinis dialogas taip pat 

padėjo Europai siekiant įveikti pasaulio finansų krizę, kilusią 2007–2008 m.  

Tačiau Europos integracijos socialinė dimensija stipriai nukentėjo dėl nuo 2010 m. 

užsitęsusios euro zonos krizės. 2008–2014 m. finansų sektoriui skirtai valstybės pagalbai 

buvo panaudoti beveik 2 trilijonai EUR mokesčių mokėtojų pinigų1, keliose valstybėse narėse 

tai sukėlė valstybės skolos krizę. Tuo pačiu metu daug valstybių narių buvo priverstos vykdyti 

griežtą fiskalinį konsolidavimą ir vidaus devalvacijos priemones, daugiausia dėl to, kad 

nebaigtoje kurti Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje trūko bendrų stabilizavimo 

mechanizmų. Dėl šios politikos kilo rimtų socialinių sunkumų, kurie vis dar labai dideli 

daugelyje šalių. 

Dėl euro zonos krizės pati ES daugelio piliečių pradėta laikyti nesutarimų, nelygybės ir 

socialinės neteisybės mašinerija. Dešimtmečius su konvergencija, gerove ir pažanga sietas 

projektas dabar kaltinamas dėl socialinės rūpybos sistemų pablogėjimo ir laikomas grėsme 

piliečių gerovei. 

Tuo pačiu metu Europa susiduria su gerai žinomomis struktūrinėmis tendencijomis ir 

iššūkiais, tokiais kaip globalizacija, demografiniai pokyčiai (įskaitant senėjimą, feminizaciją, 

mažą gimstamumą, migraciją), klimato kaita ir riboti gamtiniai ištekliai. Ji taip pat yra naujo 

skaitmeninės revoliucijos etapo, kuris itin stipriai veikia darbo rinkų veikimą, liudininkė.  

Pranešėja mano, kad tai pagrindinis iššūkis, kurį reikia atremti apibrėžiant Europos socialinių 

teisių ramstį (ESTR), taip pat reikia atnaujinti Europos socialinį modelį, kad jis tiktų XXI 

amžiui. Reikia, kad mūsų gerovės valstybės struktūros neatsiliktų nuo demografinių pokyčių, 

technologijų, globalizacijos ir neseniai gerokai padidėjusios socialinės nelygybės. Tuo pačiu 

turime atitaisyti ilgos ekonominės krizės padarytą žalą. Turime iš esmės sustiprinti socialią 

Europą, taip pat pagerinti ekonominės politikos formavimą ir EPS kūrimą.  

Siekiant atremti šį iššūkį ir patenkinti piliečių lūkesčius, gyvybiškai svarbu (vėl) pripažinti ir 

įvertinti, kad valstybės vaidmuo formuojant rinkas ir valdant socialinę riziką nepakeičiamas. 

Valstybė tai daro, be kita ko, reglamentuodama, perskirstydama pajamas ir pasirūpindama 

kolektyvinio socialinio draudimo sistemomis (arba jas remdama), pasitelkdama socialinės 

                                                 
1 Europos Komisija, 2015 m. valstybės pagalbos suvestinės rezultatai, http://europa.eu/!vp68mB.  

http://europa.eu/!vp68mB


 

PE589.146v02-00 12/14 PR\1104224LT.docx 

LT 

paramos programas, viešąsias paslaugas ir visuotinės svarbos paslaugas. ES turi ir vėl tapti 

atrama šiuo požiūriu, stiprindama valstybes nares ir padėdama joms propaguoti Europos 

socialinį modelį pasaulyje. Ji turi (vėl) tapti atrama siekiant aktyvesnio socialinio bendrovių ir 

darbuotojų dialogo, padėdama užtikrinti sąžiningą pajamų ir rizikos pasidalijimą net ir 

skaitmeninimo bei pasaulinės konkurencijos suformuotose rinkose. 

Europos socialinis modelis, žinoma, turi daug nacionalinių variantų ir kiekviena šalis turi savo 

ypatumų, kurie atspindi istorinę raidą ir subsidiarumo principą. Vis dėlto globalizacijos ir 

technologinių pokyčių sąlygomis ES valstybių narių tarpusavio priklausomybė yra itin didelė 

(taip pat turint mintyje bendrą valiutą) ir jos gali užtikrinti plačius sluoksnius apimančią 

piliečių gerovę tik veikdamos drauge. Nesant bendros Europos sistemos, valstybės narės 

pasmerktos įkliūti į destruktyvios konkurencijos, grindžiamos lenktynėmis dėl žemesnių 

socialinių standartų, spąstus. Taigi Europos socialinis modelis yra bendras projektas, kurio 

pagrindinis tikslas yra didėjanti socialinė konvergencija: nuolatinis visų ES šalių gyventojų 

gerovės didinimas, grindžiamas tvariu ir integraciniu ekonomikos augimu ir priemonėmis, 

kuriomis užtikrinama, kad nė vienas asmuo ir nė viena šalis nebūtų palikta užribyje ir galėtų 

dalyvauti visuomenės gyvenime ir ekonomikoje. 

Didėjanti socialinė konvergencija gali būti užtikrinta tik bendrais valstybių narių veiksmais. 

Šiuo tikslu ES jau priėmė teisės aktus, kuriais reglamentuojamos darbo, produktų ir paslaugų 

rinkos, ir pradėjo taikyti politikos koordinavimo mechanizmus ir atitinkamas finansines 

priemones. Acquis taikomas visoms valstybėms narėms, o pagrindinės socialinės teisės 

taikomos visiems ES gyventojams, todėl socialinių standartų atnaujinimo procesas pasitelkus 

Europos socialinių teisių ramstį taip pat turėtų apimti visas valstybes nares. 

Taigi aišku, kad euro zonai ir dabartinei jos makroekonominei sistemai kyla specifinių iššūkių 

norint pasiekti Sutartyse išdėstytus užimtumo ir socialinius tikslus. Paaiškėjo, kad dėl euro 

zonos narystės praradus įvairias nacionalines priemones atsirado spaudimas griežčiau ir 

greičiau atlikti vidaus koregavimą, pvz., koreguojant darbo užmokestį, darbo sąlygas, 

užimtumą ir pagal skalę sumažinti socialines išlaidas. Todėl norint atkurti tinkamą socialinį ir 

ekonominį saugumą, kad būtų galima kompensuoti šį didesnį vidaus lankstumą euro zonoje, 

reikalingi konkretūs socialiniai tikslai, standartai ir (arba) finansinės priemonės euro zonos 

lygmeniu. 

Kokie yra pagrindiniai Europos Sąjungos piliečių siekiai ir lūkesčiai, kai kalbama apie 

Europos socialinio modelio atnaujinimą? Piliečiai neabejotinai nori išlaikyti europinį 

gyvenimo būdą ir galėti pasitikėti darniu Europos vystymusi, sudarančiu sąlygas gyventi 

gerovėje dabartinei ir būsimoms kartoms. Tai reiškia, kad ES ir valstybėms narėms būtina: 

 parengti žmones ir suteikti jiems galių, turint mintyje žinias, įgūdžius, laiką ir erdvę, kad 

jie galėtų prasmingai dalyvauti ekonominiame gyvenime; 

 vykdyti tokią ekonominę politiką, kuri padėtų kurti kokybiškas darbo vietas ir suteiktų 

galių žmonėms užsitikrinti ekonominį saugumą ir išreikšti save esant deramoms darbo 

sąlygoms; 

 apsaugoti žmones nuo socialinės rizikos, kylančios gyvenime; 

 sumažinti šiuo metu didelę socialinę nelygybę ir  

 skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą: gerovės valstybė turi būti suprantama ir prieinama, 

sudaryti sąlygas žmonėms jausti atsakomybę ir pasiūlyti pakankamai atvirų socialinio 

dialogo ir demokratiškos politikos struktūrų. 
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Jaunimo idėjos ir energija bus ypač svarbios atnaujinant gerovės valstybės struktūras ir 

diegiant su jomis susijusias inovacijas bei užtikrinant plačius sluoksnius apimančią gerovę. 

Vadinamieji tūkstantmečio vaikai, ko gera, apskritai yra geriausiai išsilavinusi visų laikų 

Europos karta, tačiau jų perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką yra daug ilgesnis ir 

mažesnių garantijų nei ankstesnių kartų, dėl to sunaikinama dalis didelio jų potencialo. 

Turime užkirsti kelią šiam dideliam visuomenės praradimui geriau organizuodami jų 

ekonominę, socialinę ir politinę integraciją. 

Dėl visų šių iššūkių ir siekių reikia didelių priemonių, kuriomis remiasi Europos socialinis 

modelis, pakeitimų.  

Vykdant šiuos pakeitimus būtų naudinga vadovautis socialinės investicijos koncepcija, 

grindžiama suvokimu, kad prevencija ir ankstyva intervencija kainuoja pigiau nei paskesnis 

socialinių problemų sprendimas. Socialinės investicijos yra viešai teikiamos paslaugos, kurios 

sudaro sąlygas visiems žmonėms visą gyvenimą dalyvauti ekonominiame ir visuomenės 

gyvenime, pvz., dėl to, kad esama kokybiškų vaikų priežiūros, švietimo, mokymosi visą 

gyvenimą, sveikatos priežiūros paslaugų, aktyvios darbo rinkos politikos, socialinio 

draudimo, minimalių pajamų sistemų ir veiksmų siekiant panaikinti skaitmeninį 

neraštingumą. Socialinės investicijos nepakeičiamos siekiant tvaraus augimo ir gerovės 

pažangios ekonomikos sąlygomis. Už tai iš esmės atsako viešasis sektorius, tačiau tai gali 

veiksmingai užtikrinti ir socialinės ekonomikos įmonės bei kiti vadinamojo trečiojo sektoriaus 

subjektai.  

Europai taip pat reikės pritaikyti savo darbo teisės aktus ir socialinio draudimo sistemas 

siekiant užtikrinti deramas ir tinkamas darbo sąlygas visų tipų darbuotojams ir jų socialinę 

apsaugą. Darbo jėgos poreikis tampa vis nepastovesnis ir įvairesnis, jis, tikėtina, toks ir išliks, 

tai kai kuriais atvejais gali būti naudinga našumui ir profesinio bei asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrai. Vis dėlto netipinis užimtumas dažnai taip pat reiškia, kad esama ekonominio 

nesaugumo ir mažai garantijų, todėl viešasis sektorius turėtų spręsti šiuos klausimus.  

Reikės ir pokyčių, susijusių su mūsų gerovės valstybių pajamomis, kurios šiuo metu remiasi 

keturiais pagrindiniais teisingo ekonominės vertės paskirstymo mechanizmais: 

 kapitalo ir darbo jėgos derybomis dėl bendrųjų pajamų paskirstymo, be kita ko, vykdant 

kolektyvines derybas, grindžiamomis minimaliuoju darbo užmokesčiu ir kitais valstybės 

remiamais mechanizmais; 

 socialinio draudimo sistemomis, įtvirtintomis teisės aktais ir sukurtomis naudojant 

darbuotojų, darbdavių ir valstybės įmokas; 

 apmokestinimu ir viešosiomis išlaidomis, ir 

 tarptautinės finansų sistemos reguliavimu ir kova su mokesčių vengimu. 

Visi šie keturi mechanizmai reikalingi siekiant užtikrinti gerovės valstybės tvarumą ir 

atitinkamą viešųjų investicijų lygį. Vis dėlto ateityje reikės mažiau kliautis darbo jėgos 

įmokomis ir daugiau – bendruoju apmokestinimu, finansiniu reglamentavimu ir ryžtinga kova 

su mokesčių vengimu. Teisių gauti socialinį draudimą kaupimas dirbant yra svarbus deramo 

darbo aspektas, motyvuojantis darbuotojus ir prisidedantis prie ilgesnio laikotarpio 

ekonominio ir socialinio stabilumo labiau, nei tai galima padaryti materialine padėtimi 

grindžiamomis išmokomis ar besąlygiškai užtikrinamų minimalių pajamų sistemomis. Tačiau 

dėl dabartinės didelės nelygybės, netipinio užimtumo didėjimo ir didėjančio ekonominės 
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gamybos kapitalo poreikio randasi būtinybė sumažinti darbo jėgos mokesčių pleištą (įskaitant 

socialinės apsaugos įmokas) ir bendrai finansuoti socialinio draudimo sistemas labiau 

naudojant kitas mokestines pajamas (pvz., pajamas iš kapitalo prieaugio, gerovės ar taršos), 

kad visiems būtų užtikrintas deramas apsaugos lygis. 

Europos ekonomikos valdymas turi būti toliau pertvarkomas labiau atsižvelgiant į socialinius 

rodiklius ir ekonominės politikos formavimą. Kalbant apie euro zoną, reikia pradėti tinkamą 

ciklą, kuriam vykstant būtų daugiau investuojama ir dėl to būtų kuriamos kokybiškos darbo 

vietos, suteikiančios žmonėms ekonominį saugumą ir prisidedančios prie didesnės bendrosios 

paklausos bei tolesnių investicijų. Didesnis užimtumas ir didesnė socialinės apsaugos apimtis 

taip pat padidintų surenkamų pajamų kiekį, taip padidindama gerovės valstybės tvarumą. 

Euras pagaliau turėtų tapti varomąja didėjančios konvergencijos jėga. 

Pagal ESTR taip pat turėtų būti siekiama geriau pasinaudoti ES išorės politika siekiant 

įgyvendinti socialines teises Europoje ir pasiekti pasaulio darnaus vystymosi tikslus. Europa 

turi aiškių strateginių interesų, susijusių su aktyvesnio socialinio dialogo vykdymu, TDO 

konvencijų ir rekomendacijų įgyvendinimu ir socialinės apsaugos sistemų bei socialinių 

paslaugų pasaulyje tobulinimu. Todėl ji turėtų siekti šių interesų pasitelkdama savo prekybos 

susitarimus, strategines partnerystes, vystymosi politiką, kaimynystės politiką ir Europos 

migracijos darbotvarkę.  

Baigiant reikia pasakyti, kad Europos socialinių teisių ramstis yra svarbi ir neatidėliotina 

iniciatyva, kuriai Europos Komisija ir Europos Parlamentas pagrįstai suteikė pirmenybę tarp 

politinių prioritetų. Tačiau šis projektas ir socialinės Europos idėja negali būti patikėta tik 

nedidelei ES specialistų grupei. Socialinės Europos idėją įgyvendina visi asmenys, 

naudodamiesi savo teisėmis darbe, prieinamomis socialinėmis paslaugomis, gaunamomis 

socialinėmis investicijomis, politika, kuri veikia jų ekonomines perspektyvas, ir socialine 

apsauga, kuria jie gali pasikliauti, jei gyvenime nutinka kas nors negero.  

Socialinė Europa yra ir turi būti visų, ji turi apčiuopiamai pagerinti piliečių gyvenimą. Todėl 

ESTR galia turi būti paskleista visoje daugiapakopėje ES struktūroje, įskaitant savivaldybes, 

regionų ir nacionalines vyriausybes ir jų bendradarbiavimą su bendrovėmis, profesinėmis 

sąjungomis ir pilietine visuomene. 

 

 


