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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
(2019/2188(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas ir 
rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į pataisytą Europos socialinę chartiją,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnyje nurodytą sanglaudos tikslą, ypač į tikslą dėl 
sanglaudos skatinimo,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir į Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją pagal SESV 6 straipsnį,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į SESV 9 straipsnyje nurodytą socialinės apsaugos sąlygą,

– atsižvelgdamas į SESV 151 ir tolesniuose straipsniuose esančią nuorodą į socialinę 
politiką,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į kovą su skurdu ir socialine atskirtimi (2020 m. ES strategijos tikslą),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl socialinės įtraukties skatinimo 
ir kovos su skurdu, įskaitant vaikų skurdą, Europos Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl minimalių pajamų vaidmens 
kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl nelygybės mažinimo 
ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui3,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų 
darbo4,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos visuotinių teisių 

1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0467.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0375.
3 Priimti tekstai,  P8_TA(2015)0401.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0290.
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indeksą5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

Didėjanti nelygybė

A. kadangi nelygybė valstybėse narėse ir tarp jų yra didelė, o atotrūkis tarp turtingųjų ir 
vargšų nuolat auga; kadangi Euro grupės valstybėse tų namų ūkių, kurie priklauso 
skurdžiausiems 20 proc., valdomo grynojo turto vertė vidutiniškai sumažėjo, o tų namų 
ūkių, kurie priklauso turtingiausiems 20 proc., vidutiniškai santykinai gerokai išaugo6, ir 
kadangi skurdžiausieji 20 proc. namų ūkių turi vidutiniškai 4 500 EUR skolų, o 
turtingiausiųjų 10 proc. namų ūkių grynojo turto vertė siekia vidutiniškai 
1 189 700 EUR7;

B. kadangi nelygybė gilėja, nes mokamas mažas darbo užmokestis ir auga darbo 
užmokesčio skirtumai; kadangi ekonominė nelygybė didėja tiek valstybėse narėse, tiek 
tarp jų, nes našumas auga, bet darbo užmokestis nėra atitinkamai didinamas;

C. kadangi 27-iose ES valstybėse narėse moterys uždirba vidutiniškai 15 proc. mažiau nei 
vyrai8;

Skurdas

D. kadangi ES liko labai toli nuo užsibrėžto tikslo iki 2020 m. 20 mln. sumažinti žmonių, 
atsidūrusių ant skurdo ribos, skaičių9;

E. kadangi, 95 mln. žmonių (21,7 proc.) susiduria su skurdu ar socialine atskirtimi, o tai 
reiškia, kad trečiojoje stipriausioje pasaulio ekonominėje erdvėje (ES 27) kas penktas 
gyventojas jaučia grėsmę savo socialinei būčiai10;

F. kadangi 2018 m. didelį materialinį nepriteklių patyrė 6,1 proc. visų žmonių, gyvenančių 
28-iose ES valstybėse narėse11;

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019.
6 „Namų ūkių finansinės padėties ir vartojimo apžvalga: 2017 m. apklausos etapo rezultatai“ (angl. The Household 
Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave), ECB statistikos dokumentų serija, Nr. 36, 2020 m. kovo 
mėn., p. 25, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872.
7 „Namų ūkių finansinės padėties ir vartojimo apžvalga. 2017 m. apklausos etapas. Statistinių duomenų lentelės“ 
(angl. The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables), 2020 m. kovo mėn., p. 5, 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac.
8 https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic.
9Francesca Pepé ir Gaia Teresa Sartori Pallotta „Skatinti prieigą prie paslaugų, kurias teikiant būtų padedama žmonėms 
išbristi iš skurdo. Skurdo ir nelygybės Europoje ataskaita“ (angl. Fostering access to services to support people to move out 
of poverty, Report on poverty and inequalities in Europe), Briuselis, 2019 m. lapkričio mėn., p. 7 ir 13 bei tolesni; 
KOM(2010)2020 galutinis, 2010 03 03.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795.
11 Didelis materialinis nepriteklius – tai lėšų trūkumas sumokėti bent už 4 iš 11 nurodytų prekių ar paslaugų: įmokos 
už hipoteką ar mokėjimas už nuomą, sąskaitos už komunalines paslaugas, įmokos už išperkamąją nuomą ar kitos rūšies 

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
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G. kadangi, daugėja skurstančių šeimų ir vienam iš keturių vaikų, jaunesnių nei 18 metų, 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis; kadangi su skurdu dažniausiai susiduria vienišos 
motinos (34,2 proc.) ir daugiavaikės šeimos12;

H. kadangi būsto nuomos kaina nuolat auga ir žmonės, gyvenantys žemiau skurdo ribos, 
38 proc. disponuojamųjų pajamų turi skirti būstui, o kai kuriose valstybėse narėse būstui 
šios grupės gyventojams tenka išleisti beveik 50–90 proc.13 disponuojamųjų pajamų;

I. kadangi benamystė auga visur, išskyrus Suomijoje, ir apie 700 000 žmonių yra 
benamiai14;

J. kadangi skursta vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių, nors vykdomos esminės pensijų 
reformos: skurdo rizikos lygis vyresnių nei 65-erių metų gyventojų amžiaus grupėje 
vidutiniškai siekia 16,1 proc. (ES 28); kadangi šis skaičius toliau augs, nes daugėja 
netipinių ir mažų garantijų darbo santykių15;

Mažėja kolektyvinių daro sutarčių 

K. kadangi EBPO šalyse sudaroma vis mažiau kolektyvinių darbo sutarčių, o bent 14-oje 
ES valstybių narių kas antras darbuotojas nėra pasirašęs kolektyvinės darbo sutarties; 
kadangi tik septyniose valstybėse narėse daugiau nei 80 proc. visų darbuotojų dirba 
pagal kolektyvinę darbo sutartį16;

L. kadangi šalių, kuriose vykdomos represijos prieš profesines sąjungas ir darbuotojus, 
skaičius visame pasaulyje išaugo nuo 92 (2018 m.) iki 107 (2019 m.); kadangi 28-iose 
ES valstybėse narėse šis augimas buvo didžiausias ir siekė 40 proc., o 68 proc. šalių 
buvo pažeidžiama teisė streikuoti ir 50 proc. – pažeidžiama teisė sudaryti kolektyvines 
darbo sutartis17;

Daugėja netipinių ir mažų garantijų darbo santykių 

M. kadangi darbo vietos garantija silpnėja, nes vykdoma privatizacija ir teikiamos 
užsakomosios paslaugos; be to, šie reiškiniai – tai rodiklis, kad daugėja netipinių ir 
mažų garantijų darbo santykių;

N. kadangi per praėjusius dešimt metų darbuotojų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriems 
gresia skurdas, procentas padidėjo nuo 8 iki 9,4 proc. ir bendras skaičius siekia 

paskolas, savaitę trunkančios metinės atostogos, galimybė valgyti mėsą ir (arba) žuvį ir (arba) baltymus kas antrą dieną, 
gebėjimas padengti nenumatytas finansines išlaidas, telefonas (įskaitant mobilųjį), spalvotas televizorius, skalbimo mašina, 
automobilis, išlaidos šildymui; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview).
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview.
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de.
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa.
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en.
16 EBPO, Visser (2016 m.) ICTWSS duomenų bazė.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, Nr. 15, p. 6.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
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20,5 mln. žmonių18;

O. kadangi skirtingose valstybėse narėse galiojančios minimaliojo darbo užmokesčio 
sistemos yra labai nevienodos, nes skiriasi atlyginimo dydis, gavėjų skaičius ir 
suteikiamos garantijos; kadangi tik trijose valstybėse narėse minimalusis darbo 
užmokestis yra be išlygų didesnis nei nustatyta skurdo riba (60 proc. bruto medianos), o 
kitose valstybėse narėse jį gaunantys asmenys nėra visiškai apsaugoti nuo skurdo; 
kadangi tam tikriems sektoriams, darbuotojų grupėms ir darbo santykių formoms iš 
dalies netaikoma minimaliojo darbo užmokesčio tvarka ar nuostatos;

P. kadangi per praėjusius dešimt metų netipinių darbo vietų buvo sukurta daug daugiau nei 
visų kitų naujų darbo vietų: labiausiai išaugo dirbančiųjų ne visą darbo laiką ir 
dirbančiųjų pagal terminuotą darbo sutartį19; kadangi daugiau nei trečdalis dirbančiųjų 
ne visą darbo laiką yra priversti rinktis šiuos darbo santykius ir pusė dirbančiųjų pagal 
terminuotą darbo sutartį sutinka tokią sutartį pasirašyti, nes neturi kito pasirinkimo20;

Krizė

Q. kadangi per 2008 m. finansų krizę labai stipriai ir staiga išaugo nedarbas bei padaugėjo 
netipinių ir mažų garantijų darbo santykių, o per COVID-19 krizę vis svarbesni tampa 
socialiniai klausimai, nes prarandamos darbo vietos, daugėja dirbančiųjų ne visą darbo 
laiką, auga didelio skurdo grėsmė, pvz., tarp smulkiųjų amatininkų; kadangi mažėja 
viduriniosios klasės atstovų, didėja skirtumai tarp vargšų ir turtingųjų, o augantis 
disbalansas tiek vienos valstybės narės viduje, tiek skirtingose valstybėse narėse didėja 
dėl COVID-19 krizės;

Kovos su nelygybe priemonės 

1. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad pasiekti panašių gyvenimo sąlygų tikslą 
reikia skatinant sanglaudą, o su augančia nelygybe tiek valstybėse narėse, tiek tarp jų ir 
su mažėjančiu solidarumu reikia kovoti imantis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, 
stiprinant kolektyvinių darbo sutarčių institutą, parengus suderintą minimalių socialinių 
garantijų sistemos koncepciją, kurioje bus atsižvelgiama į visų amžiaus grupių padėtį, 
užtikrinant minimalias pajamas, minimalųjį darbo užmokestį ir minimalią pensiją;

2. yra įsitikinęs, kad principas „darbas – geriausia kovos su skurdu priemonė“ šiandien 
prarado prasmę, nes tam tikruose sektoriuose mokamas mažas darbo užmokestis, 
daugėja netipinių ir mažų garantijų darbo santykių ir silpninamos socialinės apsaugos 
sistemos, todėl gyvenimą be skurdo galima užtikrinti tik sukūrus veikiančią 
kolektyvinių darbo sutarčių ir minimaliojo darbo užmokesčio sistemą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į TDO konvencijose nurodytus 
įsipareigojimus, pataisytą Europos socialinę chartiją ir Europos socialinių teisių ramstį, 
remti kolektyvinių darbo sutarčių institutą ir šias teises: teisę jungtis į profesines 
sąjungas, teisę derėtis dėl kolektyvinių darbo sutarčių ir jas sudaryti ir teisę gauti 

18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378.
19 „Darbo rinka ir socialinis vystymasis“ (angl. Labour market and Social Development) (ETUI, 2019 m.), 
„Darbuotojų Europos lyginamoji analizė“, 2019 m.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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sąžiningą minimalųjį darbo užmokestį bei prievolę jį mokėti;

4. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tai, kad būtina papildyti Europos sutartis 
socialinės pažangos protokolu ir teikti jam pirmenybę tais atvejais, kai kyla kolizija tarp 
pagrindinių ekonominių laisvių ir visuotinių pagrindinių socialinių teisių;

Minimalių gyvenimo ir darbo sąlygų užtikrinimas

5. palankiai vertina Komisijos planus artimiausiu metu pasiūlyti teisinės priemonės 
projektą, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad kiekvienas ES dirbantis asmuo gautų 
sąžiningą minimalųjį darbo užmokestį21; taip pat ragina, taikant įstatymus ar sudarant 
kolektyvines darbo sutartis, užtikrinti tokį minimalųjį darbo užmokestį, kurį mokant 
neliktų skurdo grėsmės, kiekvienas darbuotojas turėtų lėšų kasdieniams poreikiams 
tenkinti ir galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime; pabrėžia, kad sąžiningas minimalusis 
darbo užmokestis neturėtų būti mažesnis nei 60 proc. nacionalinio bruto darbo 
užmokesčio medianos; pabrėžia, kad tuo atveju, jei, atsižvelgiant į nacionalines 
aplinkybes, šio darbo užmokesčio nepakaktų kasdieniams poreikiams tenkinti, būtų 
sukurta papildoma priemonė, kurią pasitelkus ir pritaikius objektyvius kriterijus būtų 
apskaičiuojamas priedas, užtikrinsiantis orų gyvenimą;

6. ragina Komisiją tobulinti galiojančias direktyvas arba siūlyti naujus teisės aktus ir taip 
užtikrinti, kad visose darbo vietose būtų laikomasi teisiškai saistančių minimalių darbo 
sąlygų, ypač kalbant apie netipinius ir mažų garantijų darbo santykius, tariamai 
savarankiškai dirbančius asmenis ir nenustatytos apimties darbo sutarčių draudimą;

7. palankai vertina Komisijos planus paskelbti darbo skaitmeninėse platformose direktyvą, 
kurią įgyvendinant būtų užtikrinta, kad skaitmeninėse platformose dirbantiems 
asmenims taikoma galiojanti darbo teisė, jie yra socialiai apdrausti, gali kurti darbuotojų 
interesams atstovaujančią struktūrą, steigti profesines sąjungas ir burtis į jas bei sudaryti 
kolektyvines darbo sutartis;

8. ragina valstybes nares, įgyvendinant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą22, atkreipti dėmesį į tai, kad visiems būtų prieinamos vaiko priežiūros 
paslaugos, kurios ypač svarbios vienišiems tėvams, nes taip jie galėtų išvengti būtinybės 
rinktis mažų garantijų ir prastai apmokamus darbo santykius; 

9. ragina užtikrinti, kad būtų laikomasi lygybės ir kovos su diskriminacija nuostatų, ypač 
mokant darbo užmokestį;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų rinktis 
įperkamą būstą, kuriame galėtų oriai gyventi, ir iš viešųjų lėšų aktyviau remti įperkamo 
būsto statybas;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti darbo rinkų tyrimus, susijusius su darbuotojais, 
palaikančiais netipinius ir mažų garantijų darbo santykius, ir imtis priemonių kovojant 
su šiomis darbo formomis;

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lt.pdf.
22 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES.
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12. ragina Komisiją ir valstybes nares vykdyti dažnesnę kontrolę ir taip aktyviau prižiūrėti, 
kaip laikomasi galiojančių darbo ir socialinių teisės aktų, o tiriant tarpvalstybines bylas, 
naudotis Europos darbo institucijos (EDA) teikiamomis galimybėmis;

Kolektyvinės darbo sutartys 

13. pažymi, kad teisė sudaryti kolektyvines darbo sutartis – tai viešoji gėrybė; palankiai 
vertina Komisijos planus patvirtinti veiksmų programą, kuria būtų siekiama saugoti ir 
stiprinti nacionalines ir ypač sektorines kolektyvinių darbo sutarčių sistemas, taip pat 
rekomenduoja imtis priemonių pagal SESV 151 ir 153 straipsnius; pabrėžia, kad 
kolektyvinės darbo sutartys neturėtų būti reglamentuojamos ir aiškinamos Europos 
lygmeniu;

14. ragina Komisiją patvirtinti sąlygą, kuria remiantis, prieš suteikiant paramą iš ES fondų 
ir programų biudžetų, būtų įvertinama, ar laikomasi taikomų kolektyvinių darbo 
sutarčių;

15. rekomenduoja valstybėms narėms imtis priemonių ir skatinti sudaryti kolektyvines 
darbo sutartis tais atvejais, kai pagal kolektyvines darbo sutartis dirba mažiau nei 
70 proc. visų darbuotojų;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares, taikant veiksmingas priemones ir sankcijas, 
užtikrinti, kad būtų gerbiama darbuotojų teisė burtis į profesines sąjungas, derėtis dėl 
kolektyvinių darbo sutarčių ir jas sudaryti, kad profesinių sąjungų atstovams nebūtų 
sudaromos kliūtys su darbuotojais bendrauti darbo vietoje ir raginti juos vienytis;

17. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų, kad būtų pakeistos ES 
taikomos konkurencijos nuostatos, ir taip būtų užtikrinta, kad visuotinės svarbos 
paslaugas teikiančios institucijos, pvz., ligoninės ir slaugos įstaigos, toliau būtų 
valdomos viešojo sektoriaus arba jam būtų grąžintas šių institucijų valdymas;

18. primygtinai ragina Komisiją, siekiant neleisti įmonėms konkuruoti mažinant darbo 
užmokestį, patobulinti viešųjų pirkimų srities direktyvas, kad šiuos pirkimus galėtų 
laimėti tik tie subjektai, kurie nepažeidinėja galiojančių kolektyvinių darbo sutarčių; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad šios nuostatos būtų įgyvendintos ir kad jų būtų 
laikomasi, taip pat tikrinti, kaip jų laikomasi;

19. siūlo Komisijai keisti ES galiojančią tvarką, suteikiant galimybę pavieniams 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir nestandartiniams darbuotojams jungtis į grupes 
bei sudaryti kolektyvines darbo sutartis;

COVID-19 pandemijos poveikis socialinei sričiai

20. atkreipia dėmesį į tai, kad negalima didinti nelygybės bei leisti, kad, taikant taupymo ar 
Europos semestro priemones, nuo COVID-19 krizės pasekmių skaudžiai nukentėtų 
darbuotojai ir skurdžiai gyvenantys asmenys; primygtinai pabrėžia, kad pirmiausia 
būtina imtis priemonių kovoti su skurdu ir dirbančiųjų skurdu;

21. primygtinai ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti ekonominiam poveikiui, kurį turi 
sutrumpintas darbo laikas ir atleidimas iš darbo, ir socialiniam poveikiui, kurį jaučia 
skurdžiai gyvenantys žmonės;
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22. ragina Komisiją ir valstybes nares sušvelninti labiausiai juntamas COVID-19 krizės 
pasekmes, taikant Europos ir nacionalines paramos priemones, o skiriant viešąjį 
finansavimą, pvz., pagal priemonę SURE, turėtų būti numatytas draudimas naikinti 
esamas darbo vietas;

23. siūlo galimo didelio nedarbo išvengti aktyviai įgyvendinant Europos ir nacionalines 
užimtumo skatinimo programas ir investuojant į naujai kuriamas darbo vietas, 
perspektyvią infrastruktūrą, skaitmeninimą bei perėjimo prie žaliosios ekonomikos 
priemones.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vienas iš Komisijos strategijoje „Europa 2020“ iškeltų tikslų – iki 2020 m. 20 mln. sumažinti 
žmonių, atsidūrusių ant skurdo ribos, skaičių – nebuvo pasiektas.

Priešingai, nelygybė išaugo visoje ES, tiek valstybėse narėse, tiek tarp jų. Atsižvelgiant į 
gresiančias COVID-19 pandemijos ekonomines ir socialines pasekmes, galima numanyti, kad 
esama nelygybė toliau didės.

Nors prieš keletą metų TDO vadovas teigė, kad darbas – geriausia kovos su skurdu priemonė, 
šiuo metu ji padeda ne visiems.

Konkuruojama mažinant darbo užmokestį, o šį procesą skatina tokie reiškiniai: netipinis ir 
mažų garantijų darbas, asmenys, dirbantys bendradarbiaujamoje ekonomikoje, platformose ir 
visuomenės patalkos sąlygomis, tariamai savarankiškai dirbantys asmenys, pavieniai 
savarankiškai dirbantys asmenys, užsakomosios paslaugos, paslaugų pirkimas iš išorės, 
subrangovų grandinės, privatizavimas, liberalizavimas. Todėl silpnėja esamos kolektyvinių 
darbo sutarčių sistemos. Mažėjant darbuotojų, dirbančių pagal kolektyvines darbo sutartis, 
skaičiui, krenta darbo užmokestis.

Tai turi sunkių pasekmių. Bendrojoje rinkoje dažniausiai konkurencinį pranašumą bandoma 
įgyti darbuotojų sąskaita. Siekiant sumažinti darbo užmokestį, samdomi ne vietiniai 
statybininkai, bet komandiruoti darbuotojai. Sezoniniai darbuotojai, gyvenantys mažo darbo 
užmokesčio šalyse, atvyksta nuimti derliaus į šalis, kuriose mokamas didelis darbo 
užmokestis. Valstybės moka priemokas darbuotojams, gaunantiems mažą darbo užmokestį, ir 
taip netiesiogiai teikia subsidijas įmonėms. Taip pat mažėja perkamoji galia ir vidaus 
paklausa. Mažėja darbuotojų, turinčių galimybę mokytis ir dalyvauti tęstinio mokymosi 
priemonėse. Negalima sutikti su tuo, kad darbo teisė ir socialinės apsaugos nuostatos galioja 
tik nacionaliniu lygmeniu. Negalima leisti, kad būtų teisėta konkuruoti mažinant darbo 
užmokestį.

Kita vertus, viršutiniame pajamų segmente stebimas didžiulis turto prieaugis ir darbo 
užmokesčio augimas. Pinigai yra uždirbami, bet padalijami netolygiai. Didžiulėje bendrojoje 
rinkoje, kurioje nėra teisiškai saistančių socialinių standartų, sukuriamą ekonominę naudą 
gauna tik mažuma, o dauguma žmonių lieka paraštėse.

Komisija ir valstybės narės, neperžengdamos esamų kompetencijos ribų, privalo imtis 
priemonių, kad sustabdytų šiuos pokyčius. Krizės naštos taip pat neturėtų nešti tik 
darbuotojai. Reikia sukurti stiprią ir veikiančią kolektyvinių darbo sutarčių sistemą, kurioje 
galėtų dalyvauti visi darbuotojai, taip pat suderintą metodą, kuriuo būtų apimami visi 
gyvenimo etapai ir sukuriamos sąlygos išvengti skurdo, užtikrinant minimalias pajamas, 
minimalųjį darbo užmokestį ir minimalią pensiją.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_LT.html#title2

