
PR\1213614LT.docx PE657.413v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2020/2084(INI)

28.9.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti
(2020/2084(INI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Dennis Radtke, Agnes Jongerius 

Nuomonės referentas (*): 
Marcos Ros Sempere, Kultūros ir švietimo komitetas

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis



PE657.413v01-00 2/12 PR\1213614LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................3

AIŠKINAMOJI DALIS............................................................................................................11



PR\1213614LT.docx 3/12 PE657.413v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti
(2020/2084(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 ir 5 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9, 151, 152, 153, 156, 
157 ir 162 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolus Nr. 1, 8 ir 28,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos IV antraštinę 
dalį (Solidarumas),

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
2017 m. lapkričio mėn. paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, visų pirma į 
1947 m. Konvenciją dėl darbo inspekcijos (Nr. 81),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ypač į 1, 3, 4, 5, 8, 10 ir 13 
tikslus,

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „ES biudžetas Europos 
ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti“ (COM(2020)0442),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą dėl patikslintos 2020 m. 
Komisijos darbo programos (COM(2020)0440),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po 
COVID-19 pandemijos paremti (COM(2020)0441),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)0067),
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– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 1 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos 
dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir 
atsparumo (COM(2020)0275),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie pasiūlymo dėl 
Tarybos rekomendacijos „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“ 
(SWD(2020)0124),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/20132,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl euro zonos užimtumo ir 
socialinės politikos3,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. balandžio 4 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių4,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą „Europos 
ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje“,

– 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. pasiūlymą dėl Komisijos ir Tarybos bendros 
užimtumo ataskaitos, pridedamą prie komunikato „2020 m. metinė tvaraus augimo 
strategija“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimą (ES) 2019/1181 dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių5,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo 
apžvalgoje“6,

– atsižvelgdamas į kitos kadencijos Europos Komisijos (2019–2024 m.) politinės gaires 
„Daugiau siekianti Sąjunga“, kurias pristatė Komisijos pirmininkė Ursula von der 
Leyen,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0194.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0180.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0033.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0337.
5 OL L 185, 2019 7 11, p. 44.
6 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0202.
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komiteto nuomonę „Socialinis dialogas kuriant inovacijas skaitmeninėje ekonomikoje“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. Komisijos paskelbtą 2020 m. pavasario Europos 
ekonominę prognozę,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę „Deramas minimalus darbo užmokestis visoje Europoje“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę „Europos ekonomikos gaivinimo planas ir 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę „Bendri minimalūs standartai nedarbo draudimo srityje ES 
valstybėse narėse – konkretus žingsnis siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį“,

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 
tyrimą „COVID-19: politinis atsakas visoje Europoje“ (angl. „COVID-19: Policy 
responses across Europe“),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones,

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

A. kadangi tvarus vystymasis yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų; kadangi 
socialinės rinkos ekonomika grindžiama dviem vienas kitą papildančiais ramsčiais, t. y. 
konkurencijos užtikrinimu ir tvirtomis socialinės politikos priemonėmis;

B. kadangi 2010 m. pradėta įgyvendinti strategija „Europa 2020“ siekiant skatinti pažangų. 
tvarų ir integracinį augimą; kadangi nepaisant žodžių „tvarus“ ir „integracinis“, 
įgyvendinant Lisabonos strategiją pirmenybė buvo skirta augimui, o ne daugumai kitų 
tikslų;

C. kadangi socialinės gerovės sistemos apima socialinę apsaugą, sveikatos priežiūrą, 
švietimą, būstą, užimtumą, teisingumą ir pažeidžiamoms grupėms teikiamas socialines 
paslaugas; kadangi socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos yra pagrindinės 
darbdavių ir profesinių sąjungų priemonės siekiant nustatyti sąžiningą darbo užmokestį 
ir darbo sąlygas;

D. kadangi pagrindinės socialinių investicijų politikos sritys yra socialinė apsauga, 
sveikatos priežiūra, švietimas, būstas, užimtumas, teisingumas ir pažeidžiamoms 
grupėms teikiamos socialinės paslaugos; 

E. kadangi per pastarąjį dešimtmetį daugumoje valstybių narių benamystės rodikliai 
palaipsniui padidėjo 70 proc.;

F. kadangi tikimasi, kad darbo vietų poliarizacija toliau didės ir kad bus daugiau darbo 
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vietų aukštesnėje ir žemesnėje įgūdžių spektro dalyse;

G. kadangi nedarbo lygis viršija 7 proc., o jaunimo nedarbo lygis išaugo iki 17 proc. ir 
tikimasi, kad dėl COVID-19 jis toliau didės7;

H. kadangi dėl krizės išaiškėjo tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų teisių pažeidimai; 

I. kadangi nuo COVID-19 krizės ypač kenčia neįgalieji;

1. pabrėžia, kad ES pradėjo perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, 
neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos, 
kurį turi lydėti didesnė gerovė, socialinė pažanga, saugumas, klestėjimas, lygybė ir 
įtrauktis; mano, kad socialinis tvarumas yra esminė sąžiningo ir įtraukaus perėjimo prie 
skaitmeninių ir žaliųjų technologijų sąlyga; mano, kad šis atsigavimo laikotarpis turi 
būti reformų, grindžiamų solidarumu, integracija, socialiniu teisingumu, teisingu turto 
paskirstymu, lyčių lygybe, aukštos kokybės viešosiomis socialinės gerovės sistemomis, 
kokybišku užimtumu ir tvariu augimu, metas;

2. pabrėžia, kad turi būti parengta plataus užmojo politinė darbotvarkė, kurioje būtų 
nustatyti identifikuojami, aiškūs ir privalomi socialinio tvarumo tikslai ir rodikliai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad kitas ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas, 
kurį planuojama surengti 2021 m. gegužės mėn. Porte, būtų puiki galimybė 27 valstybių 
narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovams 
patvirtinti šią darbotvarkę aukščiausiu politiniu lygmeniu;

Valdymo sistema siekiant socialinės pažangos

3. mano, kad Porto darbotvarkėje turėtų būti laikomasi dvejopo požiūrio, t. y. joje 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ES darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 
socialinio tvarumo daliai, kartu sudarant sąlygas įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, nustatant plataus užmojo tikslus ir priemones; atkreipia dėmesį į tai, 
kad Lisabonos strategijos socialinis aspektas buvo tik iš dalies sėkmingas dėl 
savanoriško valstybių narių dalyvavimo pobūdžio ir veiksmingo įgyvendinimo stokos; 

4. pabrėžia, kad naujosios tvirtos socialinės Europos darbotvarkės tikslai turi būti 
sustiprinti numatant privalomą vykdymą ir panašius ekonominius ir aplinkosaugos 
įsipareigojimus, kokių reikalaujama laikytis siekiant gauti Europos fondų lėšų; yra 
įsitikinęs, kad socialinės ir tvarios Europos valdymo sistema turėtų būti grindžiama 
šiomis reformomis: Europos socialinių teisių ramsčio ir socialinės pažangos protokolo 
integravimu į Sutartis, pirmenybės teikimu socialinių teisių, o ne ekonominių laisvių 
apsaugai bendrojoje rinkoje ir Tvaraus vystymosi ir socialinės pažangos pakto, pagal 
kurį socialiniai ir tvarūs tikslai taptų privalomi, priėmimu; 

Tvirtos socialinės ir tvarios Europos finansiniai ištekliai

5. ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti fiskaliniu lankstumu siekiant užkirsti 
kelią COVID-19 pandemijos sukeltoms socialinėms pasekmėms ir jas sušvelninti; 
pabrėžia, kad įgyvendinant Europos ekonomikos gaivinimo planą svarbu įgyvendinti 

7 Nedarbo statistika: Eurostatas, 2020 liepos mėn.



PR\1213614LT.docx 7/12 PE657.413v01-00

LT

Europos socialinių teisių ramstį tokiu pačiu lygmeniu, kaip Žaliasis susitarimas ir 
skaitmeninė pertvarka; todėl ragina vykdant būsimas reformas, susijusias su 
ekonomikos gaivinimo paketu, didinti socialinę konvergenciją kaip vieną iš pagrindinių 
nacionalinių reformų programų tikslų, be kita ko, teikiant finansinę paramą; šiuo 
požiūriu mano, kad nauji Porto 2030 m. tikslai turėtų būti įtraukti į ekonomikos 
gaivinimo planą kartu su ekonominiais ir aplinkos apsaugos tikslais; 

6. pabrėžia, kad socialinės investicijos į ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinį turėtų 
atitikti Porto darbotvarkės plataus užmojo tikslus, kad taip pat būtų teikiama būtina 
finansinė parama, ir kad konkretūs socialinės pažangos planai turėtų papildyti 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir nacionalinius 
klimato ir energetikos planus;

7. palankiai vertina laikinos paramos mažinant su užimtumu susijusią riziką esant 
nepaprastajai padėčiai priemonės (SURE) sukūrimą; ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę šiuo atžvilgiu sukurti nuolatinę specialią priemonę; pabrėžia, kad įmonės, 
gaunančios viešąją finansinę paramą, neturi atleisti darbuotojų, mažinti darbo 
užmokesčio, mažinti darbuotojų teisių ir apsaugos ar mokėti premijų vadovams ar 
dividendų akcininkams;

8. palankiai vertina tai, kad paskelbta apie ES nedarbo išmokų perdraudimo sistemą;

9. palankiai vertina Teisingos pertvarkos fondo sukūrimą; primena, kad kova su klimato 
kaita ir vėlesni struktūriniai pokyčiai turės didelį poveikį daugeliui Europos regionų ir 
jų gyventojams;

10. yra susirūpinęs dėl to, kad atsigaunant po COVID-19 protrūkio, per kelerius ateinančius 
metus vaikų skurdo problemos sprendimas taps dar svarbesnis; pabrėžia, kad valstybės 
narės turėtų skirti ne mažiau kaip 5 proc. Europos socialinio fondo (ESF+) išteklių, 
kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, veiklai pagal Europos vaiko garantijų 
sistemą remti; primygtinai reikalauja pagal ESF+ sukurti atskirą biudžeto eilutę Europos 
vaiko garantijų sistemai ir jai skirti 20 mlrd. EUR;

11. palankiai vertina Komisijos planus stiprinti Europos jaunimo garantijų iniciatyvą;

Porto darbotvarkė: tikslai ir pasiūlymai

12. mano, kad tvirtos socialinės Europos darnaus vystymosi darbotvarkė turėtų apimti 
ekonominės, socialinės ir aplinkos gerovės rodiklius ir aprėpti šias sritis: deramo darbo, 
socialinio teisingumo ir lygių galimybių, tvirtų socialinės gerovės sistemų ir sąžiningo 
judumo;

1. Deramas darbas ir tvarios bei įtraukios darbo rinkos

13. ragina Komisiją parengti minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių derybų teisės 
aktų sistemą siekiant panaikinti dirbančiųjų skurdą ir skatinti kolektyvines derybas; 
pakartoja savo raginimą Komisijai atlikti tyrimą dėl pragyvenimą užtikrinančio darbo 
užmokesčio indekso, kurį socialiniai partneriai galėtų naudoti kaip orientacinę 
priemonę;
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14. ragina Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti plėsti kolektyvinių derybų aprėptį, kad iki 
2030 m. ji pasiektų 90 proc.;

15. ragina sustiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, kad būtų remiamos pirmiau minėtos 
iniciatyvos, siekiant iki 2030 m. bent 50 proc. sumažinti ilgalaikį ir jaunimo nedarbą;

16. ragina Komisiją į semestro procesą ir socialinių rodiklių suvestinę įtraukti bendrą tikslą 
gerinti darbo kokybę Europos lygmeniu, siekiant nustatyti ir įvertinti valstybių narių 
užimtumo politikos indėlį įgyvendinant darniuosius vystymosi tikslus ir Europos 
socialinių teisių ramstį;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti tikslo sumažinti laikiną užimtumą, kad jis 
sudarytų mažiau nei 10 proc. visų darbo vietų, o daugiau nei 80 proc. sukurtų darbo 
vietų būtų vidutiniškai arba gerai apmokamos ir sutelktos tvariuose sektoriuose; ragina 
Komisiją ir valstybes nares panaikinti nefiksuoto darbo laiko sutarčių praktiką;

18. ragina valstybes nares įsipareigoti užtikrinti, kad iki 2030 m. nebeliktų su darbu 
susijusių mirčių atvejų; primygtinai ragina Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymus 
dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir su stresu susijusių sutrikimų; ragina 
Komisiją pateikti strateginę ES slaugytojų darbotvarkę – tai būtų žingsnis į priekį 
siekiant kokybiškai įgalinti ES sveikatos priežiūros sektorių;

19. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl deramų darbo ir įdarbinimo sąlygų 
skaitmeninėje ekonomikoje, įskaitant nestandartinio užimtumo darbuotojus, platformų 
įmonių darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis; primygtinai ragina Komisiją į 
šią direktyvą įtraukti būtiniausius sąžiningo nuotolinio darbo ir teisės atsijungti 
standartus;

20. ragina Komisiją priimti naują pagrindų direktyvą dėl darbuotojų informavimo, 
konsultavimosi su jais ir jų dalyvavimo Europos įmonių formose, įskaitant subrangos 
grandines ir franšizes, taip pat įmonėse, kurios naudojasi Europos įmonių judumo 
priemonėmis, siekiant nustatyti būtiniausius standartus; taip pat ragina persvarstyti 
Europos darbo tarybos direktyvą;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti būtinas sąlygas ir reikalavimus, kad iki 2030 
m. bent 80 proc. akcinių bendrovių būtų taikomi tvaraus įmonių valdymo susitarimai;

22. primygtinai reikalauja, kad valstybės narės didintų savo vykdymo užtikrinimo 
pajėgumus, siekiant, kad ne vėliau kaip iki 2030 m. būtų užtikrintas bent vieno darbo 
inspektoriaus, tenkančio 10 000 dirbančiųjų, santykis; 

2. Socialinis teisingumas ir lygios galimybės

23. ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti Europos vaiko garantijų sistemos 
įgyvendinimą, kad iki 2030 m. kiekvienas vaikas ES turėtų visas galimybes naudotis 
kokybiškomis ir nemokamomis sveikatos priežiūros, švietimo ir vaikų priežiūros 
paslaugomis, gyventų deramame būste ir turėtų tinkamą mitybą;

24. primygtinai reikalauja, kad Komisija pasiūlytų minimalių pajamų sistemų programą, 
kuri būtų taikoma 100 proc.; 
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25. ragina valstybes nares ir Komisiją iki 2030 m. įsipareigoti panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą ir dėl jo susidariusį pensijų skirtumą,nustatant 0 proc. tikslą, 
ir pristatyti darbo užmokesčio skaidrumo teisinę sistemą;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti panaikinti „stiklo lubų“ poveikį biržinių 
bendrovių valdybose nustatant tikslą, kad vadovaujamas pareigas užimančių moterų 
skaičius siektų bent 40 procentų;

27. ragina Komisiją pateikti Europos strategiją dėl negalios po 2020 m.; remia profesinio 
mokymo, įskaitant pažeidžiamoms grupėms ir neįgaliesiems, skatinimą;

3. Tvirtos socialinės gerovės sistemos

28. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti 30 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės lėšų į Europos socialinių teisių ramsčio principų 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti skurdą; 

29. pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios piliečiams užtikrinti 
visuotinę galimybę gauti tinkamą būstą už prieinamą kainą; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti kuo daugiau pastangų investuojant į įperkamą būstą, kad būtų patenkinti 
mažas ir vidutines pajamas gaunančių grupių (trijų apatiniu visuomenės kvintilių) būsto 
poreikiai, užtikrinant, kad bent 30 proc. visų naujai pastatytų namų būtų priskirti 
minėtoms pajamų grupėms skirtam įperkamam būstui, ir iki 2030 m. panaikinti 
energijos nepriteklių;

30. primygtinai reikalauja, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į socialinės apsaugos sistemą ir 
turėtų teisę į bedarbio pašalpas, mokamas laikinojo nedarbingumo atostogas, draudimą 
nuo nelaimingų atsitikimų ir apsaugą nuo nesąžiningo atleidimo iš darbo;

31. pabrėžia, kad visiems turi būti užtikrinta visuotinė galimybė gauti solidarumu pagrįstą ir 
pakankamą valstybinę nedarbingumo ir senatvės pensiją; 

4. Sąžiningas judumas

32. ragina Komisiją persvarstyti Laikinojo darbo įmonės direktyvą, kad būtų sukurta teisinė 
sistema, kuria būtų užtikrintos deramos darbo sąlygos ir vienodos sąlygos ES teritorijoje 
dirbantiems sezoniniams darbuotojams ir mobiliesiems darbuotojams, dirbantiems pagal 
su laikinojo įdarbinimo įmonėmis ar bet kokios kitos rūšies darbo rinkos tarpininkais 
sudarytomis terminuotomis darbo sutartis; pabrėžia, kad ši sistema turėtų apimti: 
draudimą bendrojoje rinkoje veikti darbo rinkos tarpininkams, nesilaikantiems 
Laikinojo darbo įmonės direktyvos; garantuotą minimalų darbo užmokestį, garantuotą 
minimalų darbo valandų skaičių per savaitę ar mėnesį, kurio darbdavys negali atskaityti 
iš minimalaus darbo užmokesčio pagal jokį straipsnį; neatskaitymą iš darbo užmokesčio 
dirbant pagal darbo ne visą darbo dieną sutartį; garantuotą vienodą požiūrio į bet kurį 
asmenį, kuris atitinkamoje valstybėje narėje yra apsaugotas kaip darbuotojas, dirbantis 
toje pačioje įmonėje ar sektoriuje; reikalavimą, kad visos vidaus rinkoje veikiančios 
laikinojo įdarbinimo įmonės būtų įtrauktos į Europos registrą ir būtų sertifikuotos dirbti 
bendrojoje rinkoje; sankcijas, taikomas bendrovėms, kurios naudoja nesąžiningą 
įdarbinimo praktiką ir prekybą žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais;
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33. pabrėžia, kad patronuojamųjų įmonių steigimo arba subrangos grandinių kūrimo 
praktika, kuria siekiama sumažinti socialinio draudimo įmokas realiai nesukuriant 
veiksmingo socialinio draudimo, kenkia socialinės apsaugos sistemų tvarumui ir šią 
problemą turi spręsti Komisija ir valstybės narės; ragina Komisiją imtis teisėkūros 
veiksmų siekiant apriboti galimą subrangos grandinės trukmę ir užtikrinti bendrąją ir 
individualiąją atsakomybę visoje subrangos grandinėje, kad būtų apsaugotos darbuotojų 
teisės;

34. pabrėžia, kad siekiant, jog Europos darbo institucija veiksmingai kovotų su socialiniu 
dempingu ir darbuotojų išnaudojimu bei piktnaudžiavimu jais, šiai įstaigai turėtų būti 
suteikta galimybė vykdyti kontrolę, taikyti sankcijas ir nuobaudas reikalavimų 
nesilaikančioms įmonėms; primygtinai ragina Komisiją tai įtraukti į Europos darbo 
institucijos įgaliojimų vertinimą;

35. yra labai susirūpinęs dėl to, kad šiuo metu didėja trečiųjų šalių piliečių dalis sektoriuose, 
kurie garsėja mažų garantijų darbo sąlygomis ir piktnaudžiavimo atvejais;

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos darbo rinkoje vyksta dideli pokyčiai. Šie pokyčiai sukuria naujas galimybes ir 
iššūkius, kurie daro poveikį visoms valstybėms narėms ir visiems europiečiams. 

Socialinės rinkos ekonomika grindžiama socialiniu teisingumu ir socialiniu sąžiningumu. 
Turėtume padėti mūsų visuomenei veiksmingai prisitaikyti prie pokyčių, kad ji taptų 
atsparesnė, siekiant įgyvendinti aukščiausius gyvenimo kokybės standartus ir skatinti gerovę. 
Suprantame, kad pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, taip pat senėjant mūsų 
visuomenei, Europos ekonomika, darbo santykiai ir socialiniai reikalai turės atitinkamai ir 
labai greitai prisitaikyti.

Šiuo metu ES dirba 241,5 mln. žmonių – kaip niekad daug. Tačiau dėl tarptautinės finansų 
krizės ir šiuo metu vystančios pandemijos krizės dirbantiems žmonėms dažnai sunku 
patenkinti savo kasdienius poreikius. Darbuotojams mokamas teisingas minimalų darbo 
užmokestis gali sudaryti sąlygas deramam gyvenimui. Kai kurie pagrindiniai uždaviniai, 
kuriuos stengiamės išnagrinėti ir akcentuoti šiame pranešime, yra: raginimas užtikrinti deramą 
darbuotojų gyvenimą ir teisingą minimalų darbo užmokestį, spręsti nuolat didėjančią jaunimo 
nedarbo problemą, padėti žemos kvalifikacijos darbuotojams pasinaudoti mokymosi visą 
gyvenimą galimybėmis, užtikrinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą principą ir panaikinti 
lyčių nelygybę, užtikrinti įperkamą būstą, neįgaliųjų socialinę įtrauktį ir galimybes patekti į 
darbo rinką, patobulinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir užtikrinti įperkamas galimybes 
ja naudotis, kovoti su ligomis ir, svarbiausia, kovoti su vėžiu, kaip nurodyta Europos 
Komisijos darbotvarkėje. Šias problemas dar labiau paaštrino COVID-19 pandemijos krizė, 
dėl kurios šioje strateginiame pranešime raginame nedelsiant imtis veiksmų.

Teisingas perėjimas prie ekologiškesnės ir skaitmeninės ekonomikos reiškia, kad poveikis yra 
ne tik horizontalus ir giliai veikiantis regionus, miestus ir vietos gyventojus, bet taip pat 
darantis įtaką ir skirtingiems sektoriams bei darbuotojams. 
Siekiant užtikrinti teisingą perėjimą, itin svarbu, kad būsimuose sprendimų priėmimo 
procesuose būtų taikomi socialiniai principai. Tik investuodami į žmogiškąjį kapitalą ir 
užtikrindami pakankamą kiekvieno darbuotojo apsaugą galime užtikrinti, kad niekas nebus 
pamirštas. Teisingo perėjimo įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su Europos socialinių teisių 
ramsčio ir jo 20 pagrindinių principų įgyvendinimu.

Šio pranešimo tikslas – pabrėžti svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurs Europos darbo 
rinka, regionai, sektoriai ir darbuotojai per ateinančius dešimt metų, ir apibūdinti pagrindines 
iniciatyvas, kurių reikia imtis šioje srityje. Todėl pranešėjai ragina kitais metais Porte 
vyksiančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime patvirtinti pagrindinę socialinę 
darbotvarkę (Porto darbotvarkė).

Pranešimą sudaro trys dalys: valdymo sistema siekiant socialinės pažangos; tvirtos socialinės 
ir tvarios Europos finansiniai ištekliai; Porto darbotvarkė: tikslai ir pasiūlymas.

Pirmojoje dalyje daugiausia dėmesio skiriama Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimui ir tvaraus vystymosi ir socialinės pažangos pakto priėmimui, o antrojoje dalyje 
nurodomos finansinės priemonės teisingam perėjimui užtikrinti, pavyzdžiui, Europos 
socialinis fondas, Jaunimo garantijų iniciatyva, vaiko garantijų sistema, priemonė SURE ir 
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Teisingo perėjimo fondas.

Trečioje dalyje pranešėjai ragina parengti minėtą Porto darbotvarkę, kurioje būtų pabrėžiami 
įvairūs privalomi tikslai ir pasiūlymai dėl: 

1. DERAMO DARBO IR TVARIOS BEI ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS
2. SOCIALINIO TEISINGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ
3. TVIRTOS SOCIALINĖS GEROVĖS SISTEMOS
4. SĄŽININGO JUDUMO

Kiekviename iš šių skyrių pateikiami tikslai, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 metų. Kadangi 
kiekvienas darbuotojas turėtų gauti deramą pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, 
pranešėjai ragina užtikrinti plačią kolektyvinių derybų aprėptį. Kolektyvinės derybos yra 
socialinės rinkos ekonomikos veikimo pagrindas ir vienas iš geriausių būdų skatinti deramą 
darbo užmokestį ES. Kolektyvinėmis derybomis ne tik reguliuojamas darbo užmokesčio 
dydis, bet ir darbo sąlygos, be to, tokios derybos gali aiškiai susieti darbuotojų dalyvavimą 
darbo vietoje ir įmonių veiklos rezultatus bei pajamas.

Be to, jaunimo nedarbas turėtų būti sumažintas bent per pusę ir šio plataus užmojo tikslo 
negalima ignoruoti.

Kitas klausimas – lyčių lygybė. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas turi būti 
panaikintas ir moterų skyrimas į vyresniųjų vadovų pareigas biržinėse bendrovėse būtų 
skatinamas. 
Be to, pranešime raginama užtikrinti įperkamą būstą kiekvienam asmeniui ir minimalią 
socialinę apsaugą.

Manome, kad paminėtas COVID-19 pandemijos poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams, 
ypač slaugytojams, ir jiems skirta holistinė strategija, taip pat atsižvelgus į ES sveikatos 
infrastruktūros gerinimą ir prieigą prie jos, tai gali padėti ES teritorijoje geriau reaguoti į 
darbuotojų poreikius.

Galiausiai manome, kad taip pat reikia skatinti tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų teises. 
Pranešime pabrėžiama Europos darbo institucijos (EDI) svarba šioje srityje ir raginama 
didinti jos kompetenciją skubios koordinacinės veiklos su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis atžvilgiu, atlikti patikrinimus ir prisiimti platesnę atsakomybę.


