
PR\706502LT.doc PE400.670v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2007/0300(CNS)

8.2.2008

*
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos 
gairių
(COM(2007)0803 V DALIS – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Anne Van Lancker



PE400.670v01-00 2/16 PR\706502LT.doc

LT

PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių
(COM(2007)0803 V DALIS – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0803, V DALIS),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 128 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0031/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetų nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos metinės pažangos ataskaitoje 
ir Bendrosios užimtumo ataskaitos projekte 
atlikta valstybių narių nacionalinių reformų 
programų analizė rodo, kad valstybės narės 
turėtų toliau dėti visas pastangas šiose 
prioritetinėse srityse, siekdamos:

2. Komisijos metinės pažangos ataskaitoje 
ir Bendrosios užimtumo ataskaitos projekte 
atlikta valstybių narių nacionalinių reformų 
programų analizė rodo, kad valstybės narės 
turėtų toliau dėti visas pastangas 
siekdamos, kad būtų užtikrintas 
visapusiškas užimtumas, darbo kokybė ir 
socialinė sanglauda bei ypač daug 
dėmesio skiriama prioritetinių sričių 
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klausimams, kuriuos sprendžiant būtina:
– pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių 
darbo vietose, didinti darbo jėgos pasiūlą ir 
modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

– pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių 
patraukliose darbo vietose, didinti darbo 
jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti, ir

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti bei saugumą, ir

–didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

–didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime išvardijami svarbiausi gairėse išdėstyti tikslai, t. y. visapusiškas užimtumas, 
darbo kokybė ir socialinė sanglauda. Atsižvelgiant į lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros principą, minimos patrauklios darbo vietos ir įterpiama saugumo sąvoka. Šie 
pakeitimai atlikti vadovaujantis 2007 m. spalio 18 d. Europos socialinių partnerių parengta 
bendros svarbiausių Europos darbo rinkų ateities uždavinių analizės ataskaita, 2007 m. 
lapkričio 29 d. Europos Parlamento parengta lankstumo ir užimtumo garantijų ataskaita ir 
ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (angl. EPSCO) 
nustatytais bendraisiais lankstumo ir užimtumo garantijų principais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgiant į kompleksinį gairių 
paketo pobūdį, valstybės narės turėtų 
visiškai įgyvendinti bendrąsias ekonominės 
politikos gaires,

6. Atsižvelgiant į kompleksinį gairių 
paketo pobūdį, valstybės narės turėtų 
visapusiškai vadovautis užimtumo 
gairėmis įgyvendindamos bendrąsias 
ekonominės politikos gaires,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kompleksinį gairių pobūdį, Tarybos sprendime dėl užimtumo gairių turėtų būti 
pabrėžiama, kad įgyvendindamos bendrąsias ekonominės politikos gaires valstybės narės 
turėtų vadovautis užimtumo gairėmis.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos gaires, valstybės narės:
– vadovaujasi reikalavimais, kurie siejami 
su aukšto lygio užimtumo skatinimu, su 
pakankamai veiksmingos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, su socialinės 
atskirties mažinimu, su aukšto lygio 
švietimu, lavinimu ir su žmonių sveikatos 
apsauga, bei
– siekia kovoti su diskriminacija lyties, 
rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės 
orientacijos pagrindais.
Valstybės narės užtikrina stipresnį gairių 
ir atviro koordinavimo metodo, kuris 
taikomas sprendžiant socialinės apsaugos 
ir socialinės įtraukties klausimus, ryšį.

Or. en

Pagrindimas

Šie punktai grindžiami tuo, kad į Reformų sutartį įtrauktą naujų su socialine sritimi susijusių 
nuostatų. Siekiant remti atnaujintoje Lisabonos strategijoje numatytą socialinį aspektą, labai 
svarbu, kad ir valstybės narės būtų raginamos stiprinti gairių ir atviro koordinavimo metodo, 
kuris taikomas sprendžiant socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties klausimus, ryšį.
Siekiant užtikrinti viešumą, šiuos punktus svarbu įtraukti į Tarybos sprendimą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, dalis einanti po 17 gairės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant šių tikslų veiksmai turėtų būti 
siejami su šiais prioritetais:

Siekiant šių tikslų veiksmai turėtų būti 
siejami su šiais prioritetais:

– į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas,

– į patrauklią darbo rinką pritraukti ir joje 
išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo 
jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti ir saugumą,

– didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

– didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 1 skirsnis, antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas

1. Į patrauklią darbo rinką pritraukti ir joje 
išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo 
jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejamas su 1 pakeitimu.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 1 skirsnis, 19a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a gairė
Užtikrinti veiksmingą visų gyventojų 
socialinę integraciją ir spręsti skurdo bei 
socialinės atskirties problemas derinant 
finansinę paramą, kurią gaudamas asmuo 
galėtų gyventi oriai, ir darbo rinkos 
galimybes, t. y. galimybę įsidarbinti ar 
siekti profesinio išsilavinimo, bei 
suteikiant geresnę prieigą prie socialinių 
paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime veiksminga įtrauktis lanksčiau integruojama į užimtumo gaires. Jame 
įvardijamos trys svarbiausios veiksmingos įtraukties sudedamosios dalys, t. y. pakankamos 
finansinės paramos derinimas su darbo rinkos galimybėmis ir geresnė prieiga prie kokybiškų 
socialinių paslaugų. Pažanga, pasiekta nagrinėjant su veiksminga įtrauktimi susijusias 
problemas, analizuojama remiantis atviru koordinavimo metodu, kuris taikomas sprendžiant 
socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties klausimus. Taigi veiksminga įtrauktis taip pat 
laikoma svarbiu atnaujintos Lisabonos strategijos aspektu. Šis pakeitimas atitinka raginimą 
stiprinti gairių ir atviro koordinavimo metodo, kuris taikomas sprendžiant socialinės 
apsaugos ir socialinės įtraukties klausimus, ryšį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 2 skirsnis, antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti

2. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti ir saugumą

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejamas su 1 pakeitimu.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 2 skirsnis, 21 gairė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinti lankstumą, derinant jį su 
užimtumo garantijomis, ir mažinti darbo 
rinkos segmentaciją, deramai atsižvelgiant
į socialinių partnerių vaidmenį, t. y.:

Skatinti lankstumą, derinant jį su 
užimtumo garantijomis, ir mažinti darbo 
rinkos segmentaciją, deramai atsižvelgiant 
į socialinių partnerių vaidmenį ir į šias 
keturias svarbiausias lankstumo ir 
užimtumo garantijų sudedamąsias dalis:
– į lanksčias ir patikimas sutarčių 
procedūras, kurios atliekamos remiantis 
šiuolaikiniais darbo teisės aktais, 
kolektyvinėmis sutartimis ir atsižvelgiant į 
darbo organizavimą,
– į visapusiškas visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi strategijas siekiant užtikrinti 
nenutrūkstamą darbuotojų, ypač tų, kurie 
priklauso pažeidžiamiausioms grupėms, 
gebėjimą prisitaikyti ir įsidarbinti,
– į veiksmingą dinamiškos darbo rinkos 
politiką, kurią vykdant žmonėms 
padedama prisitaikyti prie sparčių 
pokyčių, sutrumpinti nedarbo laikotarpį ir 
palengvinti pereinamąjį laikotarpį 
naujame darbe,
– į šiuolaikines socialinės apsaugos 
sistemas, kurias taikant užtikrinama 
pakankama finansinė parama, 
skatinamas užimtumas ir darbo rinkos 
judumas.
Taip pat būtina:

– suderinti užimtumą reglamentuojančius 
teisės aktus, prireikus pataisyti skirtingą 
sutarčių sudarymo tvarką ir su darbo 
valandomis susijusias nuostatas;

– suderinti užimtumą reglamentuojančius 
teisės aktus, prireikus pataisyti skirtingą 
sutarčių sudarymo tvarką ir su darbo 
valandomis susijusias nuostatas ir remti 
darbuotojų teises nežiūrint į tai, koks jų 
užimtumo statusas;

– spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą; – spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą;

– geriau numatyti pokyčius, įskaitant – geriau numatyti pokyčius, įskaitant 
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ekonomikos restruktūrizavimą, ypač su 
prekybos atvėrimu susijusius pokyčius, ir 
pozityviai juos valdyti – taip sumažinti jų 
socialines sąnaudas ir palengvinti 
prisitaikymą;

ekonomikos restruktūrizavimą, ypač su 
prekybos atvėrimu susijusius pokyčius, ir 
pozityviai juos valdyti – taip siekiant
sumažinti jų socialines sąnaudas ir 
palengvinti prisitaikymą;

– skatinti ir skleisti naujoviškus ir lengvai 
pritaikomus darbo organizavimo būdus, 
siekiant pagerinti darbo kokybę ir našumą, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir saugą;

– skatinti ir skleisti naujoviškus ir lengvai 
pritaikomus darbo organizavimo būdus, 
siekiant pagerinti darbo kokybę ir našumą, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir saugą;

– remti profesinio statuso pokyčius, 
įskaitant profesinį mokymą, savarankišką 
darbą, verslo kūrimą ir geografinį 
judumą.

valstybės narės turėtų įgyvendinti savo 
metodus remdamosi bendraisiais Tarybos 
patvirtintais lankstumo ir užimtumo 
garantijų principais.

Taip pat žr. integruotąją gairę „Skatinti 
darnesnę makroekonominę, struktūrinę ir 
užimtumo politiką“ (Nr. 5).

Taip pat žr. integruotąją gairę „Skatinti 
darnesnę makroekonominę, struktūrinę ir 
užimtumo politiką“ (Nr. 5)

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime pateikiamas į gaires įtrauktas lankstumo ir užimtumo pusiausvyros 
principas, numatytas 2007 m. spalio mėn. Europos socialinių partnerių parengtoje bendros 
svarbiausių Europos darbo rinkų ateities uždavinių analizės ataskaitoje, 2007 m. 
lapkričio 29 d. Europos Parlamento parengtoje lankstumo ir užimtumo garantijų ataskaitoje 
ir 2007 m. gruodžio 5–6 d. vykusio ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 
reikalų tarybos (angl. EPSCO) posėdžio išvadose dėl bendrųjų lankstumo ir užimtumo 
garantijų principų. Remiantis minėtuoju principu, turi būti atsižvelgiama į keturias 
pagrindines lankstumo ir užimtumo garantijų sudedamąsias dalis ir į tai, kad valstybės narės 
turėtų vadovautis savo pačių sukurtais, bendraisiais lankstumo ir užimtumo garantijų 
principais grindžiamais, metodais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, po 24 gairės antraštė ir dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslų ir nuorodų sąrašas:
Toliau pateikiami tikslai ir nuorodos 
patvirtinti remiantis Europos užimtumo 
strategija:
– kiekvienam bedarbiui pasiūlyti naują 
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užimtumo galimybę, pvz., galimybę 
mokytis, persikvalifikuoti, atlikti darbo 
praktiką, dirbti ar pasinaudoti kitokia 
užimtumo priemone, jei galima, ją 
derinant su nenutrūkstama pagalba, 
teikiama ieškant darbo. Jauniems 
bedarbiams šios galimybės turėtų būti 
siūlomos anksčiau negu jų nedarbo 
laikotarpis siekia 4 mėnesius, 
suaugusiems – vėliausiai per 12 mėnesių,
– iki 2010 m. surengti 25 proc. ilgalaikių 
bedarbių skirtus intensyvius mokymus, 
perkvalifikavimo kursus, organizuoti 
darbo praktiką ar taikyti kitokias 
užimtumo priemones, kad būtų pasiektas 
trijų pažangiausių valstybių narių lygis,
– ieškantiems darbo visoje ESužtikrinti 
galimybes susipažinti su visais darbo 
pasiūlymais, kuriuos skelbia valstybių 
narių įdarbinimo tarnybos,
– iki 2010 m. ES lygmeniu 5 metais 
pratęsti faktinį vidutinį pasitraukimo iš 
darbo rinkos amžių (2001 m. šis amžius 
siekė 59,9 metų),
– iki 2010 m. užtikrinti mažiausiai 
90 proc. vaikų nuo 3 metų iki privalomo 
mokyklinio amžiaus ir mažiausiai 33 proc. 
jaunesnio negu 3 metų amžiaus vaikų 
priežiūros paslaugas,
– užtikrinti, kad vidutinis mokyklą anksti 
paliekančių vaikų skaičius ES neviršytų 
10 proc.,
– užtikrinti, kad iki 2010 m. mažiausiai 
85 proc. 22 metų amžiaus ES gyventojų 
būtų įgiję aukštesnįjį vidurinį 
išsilavinimą,
– užtikrinti, kad vidutiniškai visą 
gyvenimą trukančio mokymosi 
programose ES dalyvautų 12,5 proc. 
darbingo amžiaus suaugusių, kurių 
amžius – nuo 20 iki 64 metų.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant viešumo, gairių priede turėtų būti išvardyti tikslai ir nuorodos, nustatomi remiantis 
Europos užimtumo strategija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos paskelbtoje strateginėje ataskaitoje, kurioje gilinamasi į tai, 
kaip, remiantis atnaujinta Lisabonos strategija, ketinama skatinti augimą ir darbo vietų 
kūrimą, daroma išvada, kad Lisabonos strategija pasiteisina. Remiantis šia strategija, 2008 m. 
pavasarį vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu siūloma dar kartą patvirtinti 
dabartines ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bei užimtumo gaires, pratęsti jų 
galiojimą 2008–2010 m. laikotarpiu ir ypač daug dėmesio skirti nacionalinių valstybių narių 
reformų programų stiprinimo ir įgyvendinimo gairėms.

Pranešėja pritaria nuomonei, kad jau esama atnaujintos Lisabonos strategijos rezultatų.
Remiantis naujausiomis Europos Komisijos parengtais ekonomikos vertinimais, išaugo ES 
BVP rodiklis: 2005 m. jis siekė 1,8 proc., 2007 m. – 2,9 proc., o 2008 m. gali siekti 2,4 proc. 
2007 m. ES sukurta 3,6 mln. naujų darbo vietų. Tikimasi, kad 2008–2009 m. laikotarpiu bus 
sukurta dar 4,5 mln. darbo vietų. Šiuo metu darbingo amžiaus gyventojų užimtumas siekia 
65 proc. Prognozuojama, kad 2009 m. jis viršys 66 proc., o nedarbo lygio rodiklis, kuris 
2005 m. siekė 8,9 proc. ir 2007 m. sumažėjo iki 7,3 proc., 2008 m. sieks 7,1 proc. Tačiau dėl 
didelių pastarojo meto sukrėtimų JAV ir kiek mažesnių krizių ES finansų rinkose 
prognozuotas ES ekonomikos augimas gali šiek tiek sulėtėti. Todėl, norėdama užtikrinti 
ekonominę pažangą, ES turi dėti daugiau pastangų stiprindama Lisabonos strategijos 
pagrindą, t. y. vadinamąjį žinių trikampį (moksliniai tyrimai, švietimas ir naujovės).

Pranešėja mano, kad atnaujintos Lisabonos strategijos rezultatais naudojasi ne visi Europos 
piliečiai. Ypač daug dėmesio turėtų būti kreipiama į tai, kad šiuo metu ES mokyklos nebaigia 
6 mln. jaunuolių, t. y. 15 proc. visų 18–24 m. amžiaus gyventojų. 2006 m. jaunimo 
užimtumas sudarė 40 proc. viso ES užimtumo. Be to, 2006 m. ES pilietybės neturinčių 
asmenų nedarbas beveik dvigubai viršijo ES piliečių nedarbo lygį. Nukenčia ir mažiausias 
pajamas gaunantys žmonės: 78 mln. arba 16 proc. visų ES gyventojų skursta arba gyvena ties 
skurdo riba. ES skursta 14 mln. dirbančių žmonių. Tai irgi įrodo, kad, siekiant ekonomikos 
augimo ir kuriant darbo vietas pagal Lisabonos strategijos nuostatas, faktiškai neprisidedama 
prie socialinės įtraukties skatinimo.

Be to, taikant Lisabonos strategiją gal ir sukurta daugiau darbo vietų, tačiau ne visos jos 
geresnės. Naujausiais Eurostato duomenimis, terminuotų ir darbo ne visą dieną sutarčių visoje 
ES ne mažėja, o toliau daugėja. Nuo 2000 m. iki 2006 m. ne visą dieną ir pagal terminuotas 
sutartis dirbančių žmonių rodiklis padidėjo (atitinkamai nuo 16,2 proc. iki 18,1 proc. ir nuo 
12,3 proc. iki 14,4 proc). Maža to, 2000–2005 m. laikotarpiu ne savo noru pagal terminuotas 
darbo sutartis dirbančių moterų skaičius ES padidėjo iki 7,5 proc., o vyrų – iki 6,7 proc. 
2005 m. beveik trečdalis moterų ir vyrų iki 30 metų amžiaus dirbo pagal terminuotas sutartis, 
iš jų 40 proc. šiomis sąlygomis dirba ne savo noru. Be to, remiantis Eurostato 
apskaičiavimais, per pastaruosius kelerius metus šiek tiek sumažintos aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonėms skiriamos viešosios išlaidos. Penkiolikoje ES valstybių narių šis 
rodiklis 2003 m. siekė 0,701 proc. BVP, 2004 m. – 0,64 proc., 2005 m. – 0,544 proc. Visoje 
ES šis rodiklis 2004 m. siekė 0,62 proc., 2005 m. – 0,525 proc. Šie duomenys rodo, kad šiuo 
metu valstybės narės netaiko lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros principo.



PR\706502LT.doc 15/16 PE400.670v01-00

LT

Pranešėja visiškai pritaria 2007 m. pavasarį posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos 
prašymui, kuriame raginama Lisabonos darbotvarkėje labiau atsižvelgti į bendrus valstybių 
narių socialinius tikslus, siekiant, kad Europos piliečiai ir toliau pritartų Europos integracijai.
Pavasarį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime pabrėžta, kad norint stiprinti 
socialinę sanglaudą būtina kovoti su skurdu, ypač su vaikų skurdu, taip pat su socialine 
atskirtimi ir visiems vaikams užtikrinti lygias galimybes. Atsižvelgdama į tai, kad pagal 
dabartinės Lisabonos strategijos nuostatas nenumatoma skatinti socialinės įtraukties, 
pranešėja rekomenduoja keisti Lisabonos strategiją, kuria vadovaujantis siekiama skatinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, ir parengti strategiją, pagal kurią būtų skatinama 
ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir įtrauktis. Šiuo požiūriu ji norėtų priminti 
2006 m. birželio 15–16 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos, kuri patvirtino atnaujintą 
ES tvaraus vystymosi strategiją, įsipareigojimą išnaudoti Lisabonos strategijos, skirtos 
skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, ir ES tvaraus vystymosi strategijos 
sąveiką. Šiose dviejose strategijose pripažįstama, kad ekonominiai, socialiniai ir aplinkos 
apsaugos tikslai gali papildyti vienas kitą, taigi jų turėtų būti siekiama išvien. Vienas iš 
didžiausių ES tvaraus vystymosi strategijos iššūkių – užtikrinti socialinę įtrauktį pagal 
iškeltus veiklos tikslus ir uždavinius, mažinti ties skurdo riba gyvenančių žmonių skaičių ir 
kovoti su jų socialine atskirtimi, skatinti moteris ir migrantus aktyviau dalyvauti darbo rinkoje 
ir didinti jaunimo užimtumą. Atsižvelgdama į ES tvaraus vystymosi strategijos nuostatas ir į
2007 m. Tarybos išvadas dėl Lisabonos darbotvarkės, pranešėja laikosi nuomonės, kad labai 
svarbu patvirtinti bendrus socialinės srities standartus ES lygmeniu ir užtikrinti geresnį 
dabartinių standartų taikymą, veiksmingiau kovoti su dirbančių žmonių skurdu ir sieti 
integruotas gaires su atviru koordinavimo metodu, kuris taikomas sprendžiant socialinės 
apsaugos ir socialinės įtraukties klausimus. Įtraukus į gaires naujus įsipareigojimus, būtų 
stiprinamas atnaujintos Lisabonos strategijos socialinis aspektas.

Siekiant, kad pagal atnaujintą Lisabonos strategiją būtų sukurta ne tik daugiau, bet ir geresnių 
darbo vietų, šiame pranešime primygtinai rekomenduojama į užimtumo gaires įtraukti 
lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros principą. Šis pranešimas grindžiamas Olės 
Christenseno parengtu ir per 2007 m. lapkričio 29 d. plenarinį posėdį patvirtintu Europos 
Parlamento pranešimu, kuriame Europos Vadovų Tarybai siūloma priimti suderintą bendrųjų 
principų, pagal kuriuos siekiama gerinti užimtumo kokybę ir remti Europos socialinio 
modelio vertybes, rinkinį. Minėtajame pranešime atsižvelgiama ir į 2007 m. gruodžio 5–6 d. 
posėdžiavusios Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 
(angl. EPSCO) išvadas, kuriose išdėstyti bendrieji lankstumo ir užimtumo garantijų principai.
Atsižvelgdama į socialinių partnerių rekomendacijas ir į Europos Parlamento pranešimą, 
Taryba aiškiai pripažino racionalaus ir integruoto lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros principo svarbą. Pranešėja palankiai vertina ir tai, kad EPSCO paragino 
Komisiją imtis būtinų priemonių ir sudaryti palankias sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti 
lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros principą bei, glaudžiai bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, imtis viešos iniciatyvos, pagal kurią susijusios interesų grupės 
prisiimtų atsakomybę už šio principų įgyvendinimą darbo rinkoje; taip pat skatinti piliečių 
informavimą lankstumo ir užimtumo garantijų, jų reikalingumo, pagrindinių aspektų ir 
reikšmės klausimais.

Pranešėja norėtų pabrėžti, kad įgyvendinant užimtumo gaires lemiamą vaidmenį atlieka 
vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijų, nacionalinių parlamentų, socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės partnerystė. Į šį darbą aktyviau įtraukiant visas interesų 
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grupes, būtų gerinami užimtumo strategijos rezultatai ir skatinamos aktyvesnės viešos 
diskusijos.

Pranešėja reiškia nusivylimą dėl to, kad Bendrijos Lisabonos programoje (2008–2010 m.) 
numatyta nedaug konkrečių socialinės srities įsipareigojimų. Todėl ji ragina Komisiją iki 
2008 m. vidurio patvirtinti ambicingą atnaujintą socialinę darbotvarkę, kuri būtų neatsiejama 
ir svarbi Lisabonos strategijos dalis. Į atnaujintą socialinę darbotvarkę turėtų būti įtraukti 
klausimai, susiję su švietimo, migracijos, demografiniais pokyčiais ir kvalifikacijos spragų 
užpildymu, bei prisiimti aiškūs įsipareigojimai, pagal kuriuos būtų stiprinamas Europos 
socialinės srities acquis, siekiant gerinti užimtumo kokybę bei kovoti su socialine atskirtimi, 
diskriminacija ir skurdu.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pranešėja daro išvadą, kad nebūtina iš esmės keisti 
dabartinių užimtumo gairių. Būtina koreguoti tik keletą labai konkrečių nuostatų. Nors 
pranešėja pritaria Komisijos siūlomiems užimtumo gairių aiškinamosios dalies pakeitimams, 
ji ragina taisyti ir pačias gaires, kad būtų aiškesni jose numatomi pokyčiai. Siūlomi užimtumo 
gairių pakeitimai daugiausia susiję su Lisabonos strategijos socialinio aspekto (ir jo viešumo) 
stiprinimu bei užimtumo kokybės gerinimu į gaires įtraukiant lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyros principą ir veiksmingos įtraukties nuostatas. Pranešėja palankiai 
vertina tai, kad Europos Komisijos aiškinamojoje dalyje nurodomi Europos užimtumo 
strategijos tikslai ir uždaviniai. Tačiau siekdama aiškumo ji rekomenduoja šiuos tikslus ir 
uždavinius išvardyti ir gairių priede.


