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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Komisijos komunikato „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų principų: 
Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų“
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo 
garantijų principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų“ (COM(2007)0359),

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl lankstumo ir užimtumo saugumo (vidinis lankstumas – kolektyvinių derybų 
ir socialinio dialogo vaidmuo reguliuojant ir reformuojant darbo rinkas) (SOC/272),

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl socialinių partnerių vaidmens derinant profesinę veiklą, šeiminį ir asmeninį 
gyvenimą (SOC/271),

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl užimtumo prioritetinėse kategorijose (Lisabonos strategija) (SOC/251),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-
ojo amžiaus uždavinius“ (COM(2006)0708),

– atsižvelgdamas į EBPO 2006 m. užimtumo apžvalgą „Darbo vietų kūrimas ir pajamų 
didinimas“, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugpjūčio mėn. TDO pranešimą „Ar stabili darbo jėga naudinga 
ekonomikai? – Žvilgsnis į pareigų ėjimo laiko – produktyvumo – užimtumo santykį“, 
kuriame teigiama, kad tarp pareigų ėjimo laiko ir produktyvumo yra teigiamas santykis, 

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją C87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į 
organizacijas gynimo (1948 m.), TDO konvenciją C98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas principų taikymo (1949 m.) ir TDO rekomendaciją R198 
(2006) dėl darbo santykių,

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos 
socialinio modelio ateities2 pakartotinai nurodytas Europos Sąjungos bendrąsias 
vertybes – lygybę, solidarumą, nediskriminavimą ir perskirstymą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 136–145 straipsnius,
  

1 OL L 303, .2000 12 2, p. 16.
2 OL C 305 E, 2006 12 4, p. 141.
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– atsižvelgdamas į į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15, 20 ir 27–
38 straipsnius, ypač į teises į apsaugą neteisėto atleidimo atveju ir sąžiningas bei teisingas 
darbo sąlygas,

– atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės mėn. aukšto lygio grupės ataskaitą apie socialinės 
politikos ateitį Europos Sąjungoje po vykusios plėtros, 

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą Bendrijos Lisabonos programą ir jos įgyvendinimą 
2006 metais (SEC(2006)1379), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą apie socialinę darbotvarkę 2006–2010 m. 
(COM(2005)0033),

– atsižvelgdamas į nacionalines Lisabonos reformų programas, kurias pristatė valstybės 
narės, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Globalioji Europa: konkuravimas 
pasaulyje“(COM(2006)0567),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl integruoto ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo gairių (2005–2008 m.) (COM(2005)0141),

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo mėn., 2001 m. kovo mėn., 2005 m. kovo ir spalio mėn. bei 
2006 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Direktyvą 1999/70/EB dėl Europos profesinių 
sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos 
(UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo 
susitarimo dėl darbo pagal terminuotas darbo sutartis1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir kartų 
solidarumo2,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo taikymo4,

– atsižvelgdamas į 1975 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl 
migruojančių darbuotojų (papildomas nuostatas),

  
1 OL L 175, 1999 7 10, p. 43.
2 OL C 292 E, 2006 12 1, p. 131.
3 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
4 OL C 313 E, 2006 12 20, p. 452. 
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– atsižvelgdamas į 1997 m. TDO konvenciją dėl privačių darbo agentūrų,

– atsižvelgdamas į TDO padoraus darbo darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti padorų darbą visiems. Europos 
Sąjungos indėlis įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje darbotvarkę“ (COM(2006)0249),

– atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvą 75/117/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo1,

– atsižvelgdamas į 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu2,

– atsižvelgdamas į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų 
skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtąją atskirąją direktyvą, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)3,

– atsižvelgdamas į 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio 
jaunimo apsaugos4,

– atsižvelgdamas į 1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 94/45/EB dėl Europos darbų 
tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo5,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/73/EB6, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/207/EEB, dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo 
ir darbo sąlygų atžvilgiu,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą 97/81/EB dėl Bendrojo 
susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių 
konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras 
(CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), ir jo priedą pavadinimu 
„Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną“7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi Europos Sąjunga yra laisvosios prekybos erdvė ir bendrų vertybių bendruomenė 
  

1 OL L 45, 1975 2 19, p. 19.
2 OL L 39, 1976 2 14, p. 40.
3 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
4 OL L 216, 1994 8 20, p. 12.
5 OL L 254, 1994 9 30, p. 64.
6 OL L 269, 2002 10 5, p. 15. 
7 OL L 14, 1998 1 20, p. 9.
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ir dėl šios priežasties visos darbo teisės ir darbo rinkos reformos turėtų šias vertybes 
atspindėti ir kadangi pagrindiniai darbo teisės principai, kurie buvo išvystyti Europoje, 
tebegalioja; kadangi darbo teisė, kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, arba 
jų derinių, darbuotojams ir darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir apsaugą, ir 
kadangi pagal darbo teisę nustatoma darbuotojų ir darbdavių galios pusiausvyra, ir 
kadangi bet kokie darbo teisės pakeitimai bus sėkmingesni, jei darbuotojai jausis saugiau; 
kadangi toks saugumas taip pat priklauso nuo to, ar galima lengvai gauti naują darbą,

B. kadangi dėl to į lankstumą ir užimtumo garantijas reikėtų žiūrėti kaip į stiprų Europos 
socialinį modelį, kuris skatina konkurencingą ir lengvai prisitaikantį verslą ir darbo jėgą,

C. kadangi nedarbą ES lemia ne užimtumo garantijų teisė, bet tai, kad trūksta naujų darbo 
vietų kūrimo investuojant į mokslinius tyrimus ir vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą, 
nes tai leistų sukurti dinamišką darbo rinką,

D. kadangi pažangi, naujoviška ir žiniomis grįsta ekonomika turėtų pirmiausia tapti 
konkurencinga ir siekiant šio tikslo ilgalaikis užimtumas ir aukštos kvalifikacijos bei 
stipriai motyvuota darbo jėga yra būtini,

E. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų tikslas yra sudaryti sąlygas asmenims susidoroti 
su pokyčiais ir padidinti Europos darbo rinkos judumą, kurio rezultatas – darnaus 
užimtumo ir pajamų susidarymas,

F. kadangi tam, kad konkuruotų vidaus rinkoje lygiomis teisėmis, valstybės narės privalo 
bent iki minimalaus lygio suderinti savo atitinkamus darbo teisės aktus, ypač tose srityse, 
kurios priklauso ES kompetencijai, 

G. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia darbdavių, darbuotojų, darbo ieškančių 
asmenų ir valdžios institucijų teisių ir pareigų pusiausvyrą ir kad būtų galima užtikrinti 
lankstumo ir užimtumo garantijas, reikia, kad socialiniai partneriai ir valdžios institucijos 
vieni kitais pasitikėtų, plėtotų dialogą, būtų pasirengę prisiimti su pokyčiais susijusią 
atsakomybę ir rengtų suderintus politinių priemonių rinkinius, ypač atsižvelgdami į 
socialiai remtinas grupes, įskaitant moteris, migrantus, jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir neįgaliuosius, 

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti suteikiant 
visiems darbuotojams lygias teises ir investuojant į darbo vietų kūrimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą,

I. kadangi Komisijos komunikatas „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų 
principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų“ (COM(2007)0359) yra svarbus žingsnis geriau suderintos diskusijos dėl lankstumo 
ir užimtumo garantijų link,

1. pripažįsta, kad siekiant sėkmės 21-ajame amžiuje, Europai reikia įmonių, kurios sugebėtų 
greitai pasinaudoti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje atsiradusiomis galimybėmis;

2. tačiau pabrėžia, kad lankstumo ir užimtumo garantijos yra darbo rinkos reformos politikos 
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strategija ir ji turi būti išsami ir apimti visus užimtumo ir socialinės politikos aspektus 
nacionaliniu ir ES lygiu; 

3. pabrėžia, kad Europos lankstumo ir užimtumo garantijų strategijoje reikėtų labiau 
atsižvelgti į modernios ekonomikos poreikius, į tai, kokios darbo jėgos reikia Europos 
bendrovių sėkmingam darbui, ir į pagrindines kliūtis;

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, kurių 
pagrindu artimai konsultuojamasi su socialiniais partneriais, dalims, tačiau pabrėžia, kad 
bet koks bandymas padidinti lankstumą nepasiekus kompromiso su socialiniais partneriais 
arba nepasiūlius aiškios kompensacijos už didesnį lankstumą gali tiesiog sumažinti 
saugumą;

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio 
mokymo ir perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką kliūtis; 
šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos politiką, 
kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų 
naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir primena naujas 
siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio darbo, 
ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; nepritaria Komisijos 
pasiūlytam skirstymui į „saviškius“ ir „pašaliečius“;

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad tokie 
principai turėtų apimti:

• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su pavojingu darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis 

veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos 

išlaikymo garantijų prie užimtumo garantijų,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, 

kūrimą,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

7. pabrėžia ES kompetenciją užimtumo ir socialinės politikos srityje ir primena valstybėms 
narėms ir Komisijai apie jų atsakomybę užtikrinant teises ES lygiu; pabrėžia, kad Europos 
teisės aktai papildo nacionalines darbo rinkos taisykles ir yra svarbi darbuotojų teisių 
užtikrinimo sudedamoji dalis; 
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8. dėl to ragina patvirtinti Agentūrų darbo ir teisių į papildomą pensiją perkėlimo direktyvą, 
skubiai persvarstyti Darbo laiko direktyvą1 ir Europos darbų tarybų direktyvą2 ir geriau 
įgyvendinti Darbuotojų komandiravimo direktyvą;

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors įvairiose 
valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš darbuotojų 
saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia nesąžiningą įmonių 
konkurenciją; ragina Komisiją kovoti su nedeklaruotu darbu sukuriant nacionalinių darbo 
inspekcijų ir (arba) profesinių sąjungų koordinavimo Europos platformą ir ragina aktyviai 
nacionaliniu lygiu koordinuoti susijusių viešųjų ir privačių organizacijų veiksmus ir, 
siekdamas kovoti su mokestinių pajamų mažėjimu, ragina valstybes nares taikyti 
novatoriškus metodus, grindžiamus rodikliais ir gairėmis, kurie būdingi konkretiems 
verslo sektoriams;

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių politikos 
krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios užimtumo sistemos, 
kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas suderinimas, dalį, skatinant 
stiprias sąjungas ir kolektyvines derybas; pabrėžia poreikį atsižvelgti į kolektyvinių 
derybų apimties stoką ir skatina išplėsti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą –
įskaitant tarptautinį dialogą ir sektorių dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo 
organizavimą ir su restruktūrizavimu ir perkėlimu susisijusias problemas; ragina Komisiją 
socialiniams partneriams suteikti techninę ir finansinę pagalbą;

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas ir 
užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie aukšto socialinės 
apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, sveikatos apsaugos ir 
saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymo ir (arba) mokymosi visą 
gyvenimą galimybių; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta veiksmingos kolektyvinės 
derybos trišalėse struktūrose su stipriais ir atstovaujančiais socialiniais partneriais, taip pat 
pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė parama ir visuotinė galimybė naudotis 
socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros, paslaugomis; dar kartą 
pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali prisidėti prie darbo judumo ir struktūrinių 
pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; 

12. apgailestauja, kad Komisija taiko siaurą požiūrį lankstumo ir užimtumo garantijų atžvilgiu 
ir ragina Komisiją laikytis darbuotojų saugumo principo, aktyvios darbo rinkos politikos ir 
mokymosi visą gyvenimą ir į lankstumą ir užimtumo garantijas žvelgti platesniu Europos 
socialinio modelio aspektu;

13. pabrėžia, kad kova su darbo rinkos susiskaidymu turi apimti pagrindines visų darbuotojų, 
nepaisant jų konkretaus darbo statuso, teisių nuostatas, tarp kurių turi būti: vienodos 
sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir nuostatos dėl darbo ir poilsio laiko, 
jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, teisių į kolektyvines derybas, 

  
1 OL L 307, 1993 12 13, p. 18.
2 OL L 254, 1994 9 30, p. 64.
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kolektyvinius veiksmus ir mokymo galimybių bei nuolatinė įgytų teisių apsauga, apimanti 
mokymo ir mokymosi, globos veiklos ir perėjimo nuo priklausomo prie savarankiško 
darbo laikotarpius ir kt.; primena, kad pagrindinių teisių ir darbo teisės tikslas yra ne 
išlaikyti darbuotojus toje pačioje darbo vietoje visą gyvenimą, o suteikti tinkamas 
gyvenimo ir darbo sąlygas; 

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią vis 
pasitaikančiam netipinių sutarčių kaupimuisi;

15. ragina kurti visapusiškas mokymosi visą gyvenimą sistemas, ypač didelį dėmesį skiriant 
darbuotojams, sudariusiems nestandartines sutartis; ragina valstybes nares sutelkti dėmesį 
į nacionalines silpnas sritis ir atlikti specialiai sukurtas investicijas į mokymą ir profesinį 
mokymą bei užtikrinti, kad valdžios institucijų ir verslo veikla pagerės; 

16. ragina socialinius partnerius ir valdžios institucijas valstybėse narėse užtikrinti 
investavimą į mokymąsi visą gyvenimą, sutariant dėl 2 proc. vertės nuo BVP (bendrų 
viešųjų ir privačių išlaidų); be to, ragina valstybes nares skatinti bendroves didinti savo 
investicijas į mokymąsi visą gyvenimą;

17. pabrėžia naujoviškų darbo organizacijų, pvz., mokymosi organizacijų, darbdavių siūlomo 
mokymo metu įgyjamų naujų kvalifikacijų ir darbo rotacijos, sektoriaus fondų iniciatyvų, 
regioninio vystymo pagalbos ir aktyvios darbo rinkos politikos svarbą; 

18. yra įsitikinęs stabilaus užimtumo santykių, kai sukuriamas aukštas pasitikėjimo lygis, 
skatinimo svarba;

19. primena, kad veiksmingos ir aktyvios darbo rinkos politikos kryptys yra labai svarbios, 
įskaitant patarimus ir gaires, pakartotinį mokymą ir pagalbą judumui, nes tai leidžia 
sutrumpinti laikotarpį pereinant iš vienos darbo vietos į kitą, ir socialinės paramos 
sistemas, kurios sušvelnindamos pajamų praradimą ir teikdamos mokymosi galimybes 
skatina pokyčius;

20. pabrėžia, kad kuriant aukštesnių pareigų siekimo įgyvendinimo planus ir skatinant 
formalaus, neformalaus ir neoficialaus1 mokymo metu įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų 
pripažinimą yra būtina palengvinti judumą, kad darbuotojai galėtų lengviau pereiti į 
saugesnį, stabilų ir aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

21. ragina valstybes nares įdiegti priemones, kurios skatintų moterų ir vyrų prieigą prie 
kokybiško užimtumo vienodomis sąlygomis ir kurios atitiktų Europos lyčių lygybės pakto 
ir komunikato dėl Europos demografinės ateities nuostatas;

22. pabrėžia poreikį, kad socialiniai partneriai derėtųsi dėl darbo laiko susitarimų, kurie būtų 
pakankamai lankstūs, kad atitiktų darbdavių ir darbuotojų poreikius ir leistų asmenims 
suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą; 

  
1 Neformalus mokymas apima organizuotą ir darnią veiklą, kuri nevisiškai atitinka formalaus mokymo apibrėžimą. Neoficialus mokymas 
apima veiklas, kurios nepatenka į formalaus ir neformalaus mokymo apibrėžimą, kai yra mažas organizavimo lygis, pvz., savarankiškos 
studijos. Formalus mokymas yra kiekvienos valstybės įprasta švietimo sistema. Žr. SEC(2006) 639.
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23. ragina valstybes nares įdiegti susitarimus, kuriuose būtų remiamas lankstus vyresnių 
darbuotojų išėjimas į pensiją, taikant dalinių pensijų ir panašias sistemas, galinčias 
padidinti vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką;

24. primena valstybėms narėms, kad siekiant, jog lankstumas ir užimtumo garantijos sudarytų 
sąlygas didesniam užimtumui, turi būti tinkama makroekonominė aplinka ir lankstumo ir 
užimtumo garantijų strategija turi apimti geresnį makroekonomikos politikos derinimą ir 
protingo augimo rėmimą viešosiomis išlaidomis, perkeliant išlaidas Lisabonos strategijoje 
numatytiems prioritetams;

25. ragina Europos centrinį banką skatinti investicijas į struktūrinę reformą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir mokslinius tyrimus bei vystymą;

26. primena Komisijai, kad yra būtina Europos Parlamentui suteikti pakankami laiko – bet 
kokiu atveju ne mažiau nei penkis mėnesius – konsultavimo pareigai atlikti;

27. ragina Europos verslą paspartinti savo įmonių socialinės atsakomybės politikos krypčių 
įgyvendinimą ir ragina Komisiją pradėti įgyvendinti 2007 m. kovo 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl įmonių socialinės atsakomybės pateiktas rekomendacijas1;

28. mano, kad Bendrijos institucijos ir valstybės narės turėtų įgyvendinti bendrus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus remdamosi Lisabonos strategijos pagrindais; ragina 
persvarstyti Užimtumo gaires ir įtraukti bendrus lankstumo ir užimtumo garantijų 
principus, kuriuos valstybės narės turėtų įgyvendinti pagal savo nacionalines reformų 
programas; ragina Komisiją ir valstybes nares labiau įtraukti Europos Parlamentą ir 
nacionalinius parlamentus bei socialinius partnerius į atviro koordinavimo metodo, 
įskaitant Europos užimtumo strategiją ir Užimtumo gaires, įgyvendinimą ir priežiūrą, 
siekiant šias politikos kryptis padaryti kuo veiksmingesnes;

29. ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją atsižvelgiant į Socialinės politikos 
darbotvarkės vidutinės trukmės peržiūros pagrindus ir Europos Parlamento pranešimą dėl 
„Socialinės tikrovės apžvalgos“, parengti ambicingą socialinės reformos darbotvarkę ES ir 
nacionaliniu lygiu; be to, ragina šias dvi institucijas kartu su Europos Parlamentu parengti 
socialinės Europos ateities viziją, suderintu metodu skatinant reformas ir prisitaikymą prie 
lankstumo ir užimtumo garantijų, globalizacijos, pramonės restruktūrizacijos, 
technologinių naujovių, demografijos ir migracijos; taigi pabrėžia, kad siekiant paspartinti 
augimą ir padidinti užimtumo lygį ir darbo kokybę, būtina užtikrinti socialines teises ir 
apsaugą, kuri yra tvirtai įsišaknijusi Europos tradicija; pabrėžia, kad tokiu būdu, kartu su 
ambicingoms nacionalinėmis reformomis, socialinė Europa, panaudojus visas turimas 
priemones (atvirą koordinavimo metodą, nacionalinius ir Europos teisės aktus, socialinį 
dialogą, programas), suteiks tikrąją pridėtinę vertę darbo žmonėms ir piliečiams; tiki, kad 
piliečių palaikymą gali gauti tik tokia vidaus rinka, kurioje ekonomikos laisvė yra 
suderinta su socialinėmis teisėmis;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Socialinės apsaugos 
komitetui, Europos užimtumo komitetui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms 

  
1 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2007)0062.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Po savo pranešimo dėl darbo teisės modernizavimo Komisija, remdamasi ekspertų grupės 
rekomendacijomis1, 2007 m. liepos mėn. paskelbė komunikatą dėl lankstumo ir užimtumo 
garantijų įgyvendinimo planų2. Artimai su darbo teise susijusioje diskusijoje dėl 
lankstumo ir užimtumo garantijų laiku pastebima, kad Europos Sąjungos valstybių narių 
socialinio aprūpinimo sistemos susiduria su naujais iššūkiais, susisijusiais su pasaulio ir 
Europos ekonomikos integracija, dideliu nedarbu, senėjančia Europos visuomene, 
technologinių pokyčių sparta ir didėjančiu moterų vaidmeniu darbo rinkoje. Tačiau tik 
ekonomine ir socialine sanglauda grindžiama ir savo bendrąsias vertybes sauganti ES bus 
pakankamai stipri, kad apgintų savo interesus ir išsaugotų bei sustiprintų savo su Europos 
socialiniu modeliu – lygiomis galimybėmis, solidarumu, individualiomis teisėmis ir 
atsakomybe, nediskriminacija ir perskirstymu, visiems piliečiams suteikiant prieigą prie 
aukštos kokybės viešųjų paslaugų – susijusias vertybes ir jau pasiektus aukštus socialinius 
standartus.

2. Europos integracija visuomet plėtojosi kartu su Europos teisės aktais ir nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformomis. Europos struktūra siūlo neįkainojamą galimybę 
pritaikyti nacionalinius teisės aktus ir vystyti vidaus rinką. ES socialinės srities acquis
kartu su atviro koordinavimo metodu bei nacionalinės reformos programomis sudaro 
pagrindą, kuris leidžia koordinuoti valstybių narių socialinės politikos kryptis. Diskusijos 
dėl lankstumo ir užimtumo garantijų gali būti šio pagrindo dalis, o įvairios įgyvendinimo 
planų reformų atskiros dalys turi būti įgyvendinamos pačiu tinkamiausiu lygiu. Nors nėra 
„vieno visiems tinkamo“ sprendimo, nes Europos valstybių narių darbo rinkos ir socialinė 
politika yra skirtingos, mūsų vidaus rinka sukūrė – ir tebekuria – bendrus iššūkius, kuriuos 
geriausiai galima išspręsti ES lygiu. Išlaikant valstybių narių kompetenciją, ES vaidmuo 
nėra ribojamas iki paprasčiausio buvimo geriausios praktikos keitimosi platforma, o apima 
diskusijų apibendrinimą, sutariant dėl teisės aktų, gairių ir etalonų įgyvendinimo valstybių 
narių lygmeniu.

3. Kaip parodė keletas atliktų tyrimų, lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai gali veikti 
tik tokioje aplinkoje, kurioje vyrauja pasitikėjimas. Labai svarbu numatyti padarinius 
visoms suinteresuotosioms šalims – darbdaviams, darbuotojams ir plačiajai visuomenei. 
Žmonės priims pokyčius, jei turės garantijas ir veiks kompensavimo mechanizmai. Tai 
apima ir galimybių sudarymą asmenims per savo gyvenimą daryti pasirinkimus 
nerizikuojant karjera ir (arba) pensija. Tai apima stipresnę socialinę apsaugą ir darbo 
rinkos sistemas, kokybišką socialinę infrastruktūrą ir pagrindines teises su išvystytu 
konsultacijų procesu. Siekdamos sustiprinti tokį pasitikėjimą valstybės narės gali naudoti 
keletą „įgyvendinimo planų“, tačiau jie veiks tik tuomet, jei bus įtraukti į esminį Europos 
pagrindą, kuris užtikrina rūpinimąsi pagrindinėmis visų (potencialių) darbuotojų 
socialinėmis ir užimtumo teisėmis.

  
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
2

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant 
bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų“ 
COM(2007) 0359.
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4. Stiprus Europinis pagrindas ir visapusis socialinių partnerių dalyvavimu nacionaliniu, 
sektoriniu ir Europos lygiu yra neginčijamai būtina sąlyga, kad valstybės narės galėtų 
įgyvendinti pasitikėjimu grįstus lankstumo ir užimtumo garantijų įgyvendinimo planus. 
Vadinasi, Europos socialiniai partneriai kartu su savo kolegomis nacionaliniu lygiu
privalo imtis lemiamo vaidmens kuriant būtiną Europos teisėkūros pagrindą, kuris 
Europos verslui ir darbuotojams suteiktų jų lankstumui ir saugumui būtinas garantijas. 
Lankstumas ir užimtumo garantijos stiprina socialinę Europą, o tai savo ruožtu didina 
mūsų bendrovių produktyvumą ir konkurencingumą. Europos socialinis modelis, įskaitant 
labai konkurencingą verslą ir puikius įgūdžius turinčią ir lengvai prisitaikančią darbo jėgą, 
turėtų būti kuriamas tuo pat metu nacionaliniu ir Europos lygiu, suartinant ir suderinant 
Europos teisės aktus ekonomikos, užimtumo, socialinėje ir aplinkos srityse. 

5. ES privalo ne tik skubiai pertvarkyti savo institucinę sandarą, kad ji taptų veiksmingesnė, 
bet taip pat privalo savo piliečiams ir verslui sukurti politikos kryptis, kurios sušvelnintų 
padidėjusios konkurencijos ir rinkos atsivėrimo, kurie kartais darbdaviams ir 
darbuotojams sukelia naujų pavojų, pašalinį poveikį. Lankstumas ir užimtumo garantijos 
ir siūlomos tam, kad tokie pavojai būtų paskirstomi tolygiau, tačiau vykstančias diskusijas 
dėl lankstumo ir užimtumo garantijų temdo išankstinis nepalankus nusistatymas ir 
įtarimai. Išsamias lankstumo ir užimtumo garantijų politikos kryptis įgyvendinusios 
valstybės narės (Šiaurės valstybės ir Nyderlandai) įrodė, kad tai yra gerai veikiantis ir 
plačiai remiamas metodas, leidžiantis suderinti dinamiškos ekonomikos ir saugios darbo 
jėgos tikslus. Tačiau Europos lygiu vyrauja plačiai paplitusi baimė, kad šis terminas buvo 
„pagrobtas“ tam, kad juo prisidengiant būtų galima imti reguliuoti iš esmės 
nereguliuojamus elementus ir pirmenybę teikti darbdavių, o ne darbuotojų poreikiams.

6. Todėl pradinis diskusijų išeities taškas turėtų būti aiškus ir nedviprasmis lankstumo ir 
užimtumo garantijų apibrėžimo nustatymas. Europoje veikia įvairūs lankstumo ir 
užimtumo garantijų modeliai, įvairiais lygiais jungiantys vidinį lankstumą ir saugumą 
įmonėse ir išorinį lankstumą ir saugumą pagal valstybių narių istorinę praeitį, teisines 
tradicijas, ekonominę padėtį, viešuosius finansus ir pramoninių santykių sistemas. Tačiau 
šie modeliai yra grindžiami bendrais solidarumo, lygių galimybių , teisių ir atsakomybės 
principais. Taigi lankstumo ir saugumo reikalavimai ne prieštarauja vieni kitiems, o 
priešingai, vieni kitus stiprina. Todėl į šių dviejų elementų sujungimą reikia žiūrėti kaip į 
atsiveriančią galimybę. Lankstumas ir užimtumo garantijos suderina įmonių ir darbuotojų 
galimybes prisitaikyti prie aukšto socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir 
nedarbo pašalpų, sveikatos apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos 
politikos ir mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių. Prie viso to prisideda ir 
vykstančios veiksmingos kolektyvinės derybos trišalėse struktūrose su stipriais ir 
atstovaujančiais socialiniais partneriais bei plati socialinė parama ir visuotinė galimybė 
naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros, paslaugomis. 
Atsižvelgiant į tai, Komisijos Žaliojoje knygoje dėl darbo teisės ir komunikate dėl 
lankstumo ir užimtumo garantijų pateikiamas lankstumo ir užimtumo garantijų 
apibrėžimas yra pernelyg siauras ir nepakankamai orientuotas į politiką.

7. Pagrindinė Komisijos prielaida, kad riziką ir išmokas reikia paskleisti tarp turinčių 
socialiai apsaugotas sutartis darbuotojų ir tarp tokių sutarčių neturinčių darbuotojų 
(„saviškių“ ir „pašaliečių“), yra apgailėtina. Darbo suskaidymas gali būti panaikintas tik 
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tuomet, jei socialiniai partneriai, darbdaviai ir darbuotojai sutars dėl teisių ir pareigų 
suderinimo. Todėl yra gyvybiškai svarbu į diskusijas dėl lankstumo ir užimtumo garantijų 
įtraukti socialinius partnerius ir tai reikėjo padaryti jau gerokai anksčiau. Nors iš esmės 
Komisija remia stiprią socialinę partnerystę, komunikate aiškiai nenurodoma socialinės 
partnerystės skatinimo ir stiprinimo strategija Europos ir nacionaliniu lygiais. Be to, 
EBPO 2006 m. užimtumo apžvalgoje (angl. Employment Outlook)1 nepatvirtinamas 
Komisijos teiginys, kad griežta užimtumo apsauga lemia nedarbą, nes minėtoje apžvalgoje 
teigiama, kad užimtumo apsaugos teisės aktai neturi įtakos bendram užimtumo lygiui. 
Taigi siekiant naujai į darbo rinką atvykstantiems ar į ją sugrįžtantiems asmenims 
palengvinti prieigą yra būtinos „atspirties taško“ darbo vietos, tačiau tokiose darbo vietose 
turi veikti pagrindinės teisės, kurios apsaugo tokius darbuotojus nuo nesąžiningo elgesio 
jų atžvilgiu. Šiame kontekste Komisija tinkamai nepaaiškino, ką ji turėjo omenyje, 
įvardydama „pakankamas“ lankstumo garantijas įdarbinant asmenis.

8. Būtina aiškiai atskirti darbą ES ir valstybėse narėse, t. y. tai, ką būtina padaryti Europos 
lygiu, nuo to, ką būtina padaryti nacionaliniu lygiu. Komisijos komunikatą galima 
papildyti nurodant Europos Sąjungos vaidmenį lankstumo ir užimtumo garantijų politikos 
kūrimo procese. Neminimi pagrindiniai Europos teisės aktai, kuriuos tvirtinti ar 
persvarstyti vėluojama. Direktyvos, pvz., Darbo laiko, Laikinųjų agentūrų, Darbuotojų 
komandiravimo ir Europos darbų tarybų, ir darbuotojų informavimas ir konsultavimas turi 
užtikrinti ir padidinti darbuotojų apsaugą visoje ES, kad būtų sustiprintas jų pasitikėjimas, 
ir atsverti su padidėjusia konkurencija, restruktūrizavimu ir darbo rinkos lankstumu susiję 
pavojai. Visa tai bei daug Europos socialinių partnerių sudarytų susitarimų dėl terminuoto 
darbo laiko, tėvystės atostogų, darbo ne visą darbo dieną ir nuotolinio darbo yra viena iš 
lankstumo ir užimtumo garantijų įgyvendinimo planų dalių.

9. Be to, esant aktyviai Europos ekonomikos ir darbo rinkų integracijai turi būti skatinamas 
Europos lygio socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos. (Išbraukta, kadangi tai buvo su 
jais aptarta.) Lankstumo ir užimtumo garantijų principų negalima nustatyti be oficialaus 
socialinių partnerių indėlio apibrėžiant darbdavių ir darbuotojų teises ir pareigas. 
Socialiniai partneriai visais lygiais (Europos, nacionaliniu, sektoriniu, regioniniu ir vietos) 
turi būti kviečiami aptarti vidaus ir išorės lankstumo ir saugumo sustiprinimo būdų.

10. Kalbant apie nacionalinį lygmenį, bendri principai, dėl kurių susitarė valstybės narės, turi 
būti įgyvendinami atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir todėl jie turi būti įtraukti į 
persvarstytas Europos užimtumo gaires, nes jose pateikiami valstybių narių per jų 
nacionalines reformų programas įgyvendinami pagrindai.

11. Komisijos komunikate minimas poreikis užtikrinti „pagrindinį darbo vietos apsaugos 
lygį.“ Tai reiškia, kad bet kokios, netipinės ar kitos, formos užimtumas turi būti siejamas 
su tam tikromis nuo konkretaus darbo statuso nepriklausančiomis pagrindinėmis teisėmis, 
tarp kurių turi būti: vienodos sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir 
nuostatos dėl darbo ir poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, teisių 
į kolektyvines derybas, kolektyvinius veiksmus ir mokymo galimybių bei nuolatinė įgytų 
teisių apsauga. Visos nacionalinės darbo teisės reformos turėtų būti atliekamos 
atsižvelgiant į šias pagrindines teises.

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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12. Didesnės investicijos į mokymąsi visą gyvenimą ir profesinį mokymą ir geresnis 
formalaus, neformalaus ir neoficialaus mokymo pripažinimas yra bet kurios lankstumo ir 
užimtumo garantijos politikos būtina sąlyga. Ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas 
(2005 m.)1 rodo, kad bendrovių mokymo lygiu pažangos nepasiekta. Taip pat yra didelių 
skirtumų tarp prieigos prie mokymo atskirose valstybėse narėse, prieigos tarp aukštos ir
žemos kvalifikacijos darbuotojų, tarp darbuotųjų, turinčių saugias ir nesaugias sutartis, ir 
tarp tų, kurie turi rimtą pagrindinį išsilavinimą, ir tų, kurie nėra įgiję vidurinio ir (arba) 
universitetinio išsilavinimo. Todėl yra būtinos naujos iniciatyvos, skirtos pakelti šį 
mokymo lygį ateityje.

13. Būtina pabrėžti lankstumo ir užimtumo garantijų poveikį lyčių ir lygių galimybių 
klausimams. Lankstūs darbo rinkos susitarimai daro didesnį poveikį socialiai remtinoms 
grupėms, pvz. moterims, migrantams, jaunimui, vyresnio amžiaus darbuotojams ir 
neįgaliesiems, taigi svarbesnis tampa ir pagrindinių teisių įdiegimas visiems darbuotojams 
ir stipresnė socialinė ir įtraukimo į darbo rinką politika.

14. Makroekonominės politikos kryptys turėtų skatinti investicijas į aktyvią darbo rinkos 
politiką ir stipresnę partnerystę su darbdavių mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 
programomis, kad formuotųsi lengvai prisitaikanti darbo jėga. Labai svarbu, kad dėl visų 
iniciatyvų būtų deramasi su socialiniais partneriais bei būtų užtikrinamas tokių iniciatyvų 
finansavimas. Jei valstybė narė įdiegdama ne tokią griežtą užimtumo apsaugą nusprendžia 
iš bendrovės perimti su restruktūrizavimu susijusią riziką, bendrovės savo ruožtu turėtų 
įsipareigoti daugiau investuoti į darbuotojus mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 
požiūriu bei daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir vystymą, kad būtų patobulintos 
darbo vietos, pagerinti darbo metodai ir darbo aplinka ir išvystytos naujos technologijos, 
kurios leistų bendrovei išlikti konkurencingai. Tai turėtų būti daroma vykdant artimas 
vadovybės ir darbuotojų konsultacijas. 

15. Europoje vis dar išlieka aukštas nedarbo lygis, todėl valstybės narės ir Europos Sąjunga 
turi dėti daugiau pastangų, siekdamos pakeisti šią padėtį. Tinkamai atlikus reformas ir 
privačiam bei viešąjam sektoriui padarius tinkamas investicijas galima sukurti užimtumą 
visiems. Siekiant priimti 21-ojo amžiaus iššūkius, Europai reikia daugiau investuoti į 
mokymąsi visą gyvenimą bei į mokslinius tyrimus ir vystymą. 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm


