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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad būtina išplėsti ekonominės veiklos bazę, kelti užimtumo lygį ir mažinti 
nedarbą, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, skatinti socialiai integruotas visuomenes 
ir kovoti su skurdu;

2. mano, kad atsižvelgiant į esamą ir būsimą ES plėtrą kaip niekada svarbu skirti užtektinai 
lėšų reikiamam ekonominės ir socialinės sanglaudos mastui užtikrinti, siekiant skatinti 
realų suartėjimą (konvergenciją); apgailestauja, kad Europos Vadovų Taryba neskyrė 
reikiamų išteklių tolesnei sanglaudos politikai vykdyti; atkreipia dėmesį į tai, kad nors 
regionų problemos išlieka tokios pačios, kaip ir ankstesniais finansavimo laikotarpiais, vis 
dėlto yra keletas Europos regionų, kurie neįeina į suartėjimo (konvergencijos) tikslo 
aprėptį; ragina valstybes nares siekti, kad visos programos būtų veiksmingai įgyvendintos;

3. yra įsitikinęs, kad sanglaudos politika, nukreipta prieš socialinę atskirtį ir diskriminaciją 
darbo rinkoje, turi būti integracijos politika ir todėl ją vykdant turėtų būti tikslingai 
skatinamos pažeidžiamiausios ir nuskriaustos socialinės grupės (moterys, jaunimas, 
mokyklos nebaigę asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, 
mažumų atstovai ir imigrantai) dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse, ypač 
ekonominėje veikloje; mano, kad sanglaudos politika ir priemonės, dalyvaujant ir vietos, 
ir regioninės valdžios institucijoms, visų pirma turi būti taikomos regionuose, kuriuose 
neišvystyta infrastruktūra ir didelis nedarbas ar yra kitų ekonomikos plėtrą stabdančių 
problemų, bei minėtosioms socialinėms grupėms ir turi būti naudojamos šių grupių 
užimtumui, socialinei integracijai ir aktyviam pilietiškumui didinti; mano, kad apskritai 
turi būti numatytos papildomos ir pagalbinės priemonės, skirtos kovoti su socialine 
atskirtimi, remti minėtas socialines grupes, siekiant padidinti jų užimtumą;

4. laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į patirtį, įgytą vykdant programą Equal, reikia remti 
mokymus, užsienyje įgytos kompetencijos įteisinimą, asmeninį orientavimą ir kalbų 
mokymą, kad visiems migrantams, tarp jų ir prieglobsčio prašytojams, būtų lengviau 
integruotis į visuomenę;                                                                                                                                      

5. mano, kad vykdant sanglaudos politiką ypač reikia atsižvelgti į lytinės prievartos 
problemą ir panaudoti šios politikos priemones tam, kad prievartos aukoms būtų 
padedama įsidarbinti;

6. mano, kad į sanglaudos politika turėtų skatinti socialinę ekonomiką ir apimti atitinkamas 
socialines paslaugas, kurios taptų ne tik užimtumo šaltiniu, bet ir padėtų suderinti 
asmeninį, šeimos ir profesinį gyvenimą, o tai ypač naudinga skatinant moterų užimtumą 
bei padeda, taikant papildomas paramos priemones, įveikti socialinę atskirtį;  ragina 
valstybes nares įtraukti į savo strategijos programas nuostatas, kurios skatintų lankstumą, 
suderintą su darbuotojų sauga, ir mažintų darbo rinkos skaidymą bei profesijų išskyrimą, 
deramai įvertinant socialinių partnerių vaidmenį.

7. ragina Komisiją įtraukti valstybių narių, regionų, vietos valdžios institucijų atstovus ir 
socialinius partnerius aktyviau bendradarbiauti vykdant sanglaudos politiką; mano, kad 
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socialiniai partneriai yra pagrindinis partnerystės ekonomikos augimui ir darbo vietų 
kūrimui ramstis, todėl taip pat mano, kad turi būti stiprinami transeuropiniai socialinės 
partnerystės tinklai;

8. nerimauja, kad dėl gyventojų senėjimo sumažės užimtumas Europos Sąjungoje;  
džiaugiasi Komisijos pasiūlymu daugiau investuoti į sveikatos apsaugą ir ligų prevenciją, 
kad būtų užtikrintos didesnės galimybės įsidarbinti, ilgesnis profesinis gyvenimas, 
didesnis darbo našumas bei sumažėtų sveikatos priežiūros ir socialinės išlaidos;

9. ragina Komisiją numatyti, kad Europos socialinio fondo (ESF) lėšos būtų panaudojamos 
bendroms darbo sąlygoms gerinti ir ypač sveikatos priežiūrai ir saugai skatinti bei 
nelaimingų atsitikimų darbe skaičiui mažinti;

10. pripažįsta žmogiškojo kapitalo vystymo ir skatinimo svarbą ir džiaugiasi, kad Komisija 
daug dėmesio skiria aktyvioms priemonėms, ypač moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų 
mokymosi visą gyvenimą ir mokymų srityje, kad būtų pasiektas Lisabonos strategijos 
tikslas didinti jų užimtumo lygį; ragina valstybes nares į savo strategijos sistemas įtraukti 
tokius elementus ir priemones, kurios padėtų tobulinti švietimo ir mokymų sistemas, 
užtikrinančias pakankamą aukštos kokybės švietimo pasiūlą ir aukštos kokybės 
išsilavinimą įgijusiųjų skaičių bei palengvinančias perėjimą nuo mokymosi prie darbo ir, 
pasitelkiant tyrimus bei naujoves, skatinti verslumą ir žinių ekonomiką;  

11. nurodo, kad mikroįmonės, kaip numatyta Europos mažųjų įmonių chartijoje, ir 
nepriklausomi darbuotojai vaidina svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje; todėl mano, 
kad reikia remti programas, kurios skatina šių sektorių plėtrą, su jais susijusius mokslo 
tyrimus ir modernizavimo pajėgumus, skatinti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir užtikrinti 
geresnes jų finansavimo galimybes; mano, kad visa tai padės skatinti didesnį 
konkurencingumą, augimą ir darbo vietų kūrimą bei padės įgyvendinti Lisabonos 
strategijos uždavinius;

12. ragina valstybes nares, siekiant padidinti konkurencingumą ir skatinti užimtumą, ypač 
vargingiausiuose ir atokiausiuose regionuose, įtraukti į savo strategines programas 
priemones mažųjų ir vidutinių įmonių ekonominei veiklai stiprinti tobulinant 
infrastruktūrą ir paslaugų tinklus, užtikrinant galimybes naudotis informacinėmis ir 
komunikacijos technologijomis (IKT), suteikiant atitinkamą pagalbą ir finansavimo 
galimybes įsteigtoms naujoms įmonėms, sparčiau šalinant biurokratines kliūtis bei 
suteikiant iniciatyvą verslininkams, tuo pačiu užtikrinant lygias galimybes ir vienodų 
sąlygų taikymą;  

13. ragina valstybes nares, pasitelkiant nacionalines ir regionines plėtros programas, skatinti 
gyvenimo ciklu grįstą požiūrį į darbą, užtikrinti integruotas darbo rinkas, skatinti darbo 
patrauklumą ir požiūrį, kad darbo ieškantiems asmenims, įskaitant socialiai nuskriaustus 
žmones, ir neveikliems asmenims dirbti apsimoka;

14. laikosi nuomonės, kad sanglaudos politika turi sukurti darbuotojų mobilumui palankią 
aplinką, užtikrinti socialinės paramos priemonių prieinamumą ir nediskriminacines 
administracines procedūras darbuotojams ir jų šeimoms;

15. ragina valstybes nares į nacionalines ir regionines plėtros programas įtraukti priemones, 
kurios padėtų pritraukti ir išlaikyti žmones darbo vietose ir modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, didintų darbuotojų ir įmonių sugebėjimą adaptuotis bei darbo rinkos 
lankstumą;

16. ragina valstybes nares numatyti savo strategijos struktūrose programose mechanizmus, 
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kurie padėtų įmonėms keistis pažangiausia patirtimi ir vertinti bendradarbiavimo su 
visuomeniniais mokslo ir tyrimų fondais ir Europos informacijos centrais galimybes, 
siekiant skatinti modernius produktus ir programas;

17. ragina Komisiją teikti išskirtinę svarbą programoms, skirtoms skatinti gebėjimus, 
reikalingus žinių visuomenėje, remti informacines ir komunikacijos technologijas bei 
verslumą, nes jos daro svarbų socialinį, teritorinį ir kultūrinį poveikį;

18. ragina atlikti tyrimus, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į ankstesnę teigiamą patirtį, siekiant iš 
anksto nustatyti galimą gyventojų skaičiaus sumažėjimą mažo ekonominio aktyvumo 
vietovėse, ypač kaime, ir jų poreikius bei ypatingas problemas ir parengti prevencijos 
priemones, kurios padėtų išvengti per didelės koncentracijos labai išsivysčiusiuose 
pramoniniuose regionuose ir padėtų užtikrinti labiau subalansuotą ekonominės veiklos 
pasiskirstymą visuose ES regionuose, įskaitant naujų ir geresnių darbo vietų kūrimą bei 
visiems piliečiams prieinamesnes socialines paslaugas;

19. pabrėžia Europos socialinio fondo (ESF) dalyvavimo, teikiant integruotą paramą kaimo 
vietovėms, svarbą ir mano, kad parama kaimo vietovėms privalo būti skiriama atlikus 
išsamų programavimą, atsižvelgiant į programos Leader, kurioje dalyvavo žmonės, 
dirbantys kaimo vietovėse, teigiamą patirtį; pabrėžia, kad pirmenybę reikia teikti visų 
fondų kaimo vietovėms tarpusavio bendradarbiavimui ir kad būtent decentralizuoto 
finansavimo sąvokos, kaip antai visuotinė subsidija, ypač gerai tinka šiam tikslui 
apibūdinti;

20. mano, kad kai kurių valstybių narių viešojo ir privataus sektorių partnerystė pasirodė 
esanti veiksminga, ir ragina valstybes nares ją skatinti;

21. mano, kad ES, siekdama skatinti ir palaikyti užimtumą, socialinę gerovę ir 
konkurencingumą iš naujo liberalizuotose rinkose ir sumažinti globalizacijos padarinius, 
turėtų skatinti bendrovių pertvarką valstybėse narėse.
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