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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2007–2010 m. Europos profesinio judumo veiksmų plano
(2008/2098(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 18, 136, 145, 149 ir 150 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 6 d. Komisijos komunikatą „Judumas – priemonė 
kurti daugiau ir geresnių darbo vietų. 2007–2010 m. Europos profesinio judumo veiksmų 
planas“ (COM(2007)0773);

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/38/EB, dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje2, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir 
gebėjimų skaidrumą (Europasas)3, 

– atsižvelgdamas į 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų 
šeimos nariams, judantiems Bendrijoje4,atsižvelgdamas į 2007m. birželio 27 d. 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 galutinę Komisijos įgūdžių ir judumo veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitą, (COM(2007)0024), 

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 13 d. Komisijos komunikatą dėl veiksmų plano įgūdžių 
ir mobilumo srityje (COM(2002)0072),

– atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2007 m. Europos 
sąjungos ekonominį tyrimą, ypač į jo 8 skyrių tema „Pašalinti geografinio darbuotojų 
judumo kliūtis“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželį patvirtintas EURES 2007–2010 gaires,

                                               
1  OL L 255, 2005 9 30.
2  OL L 158, 2004 4 30.
3  OL L 390, 2004 12 31, p. 6.
4  OL L 149, 1971 7 5, p. 2, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1992/2006 (OL L 392, 2003 12 30, p. 1).
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– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 16 d. Komisijos pateiktą EURES veiklos ataskaitą 
„Europos bendrosios darbo rinkos kūrimas: EURES indėlis“(COM(2007)0116),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl 2004–2005 m. EURES veiklos 
ataskaitos „Europos bendrosios darbo rinkos kūrimas“1, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 14 d. Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų 
susitikimo Nicoje rezoliuciją dėl mobilumo veiksmų plano 2.

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ataskaitą, Kultūros ir švietimo 
komiteto bei  komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto 
nuomones (A6-0000/2008), 

A. kadangi judėjimo ir apsigyvenimo laisvė yra teisė, įtvirtinta EB sutarties 18 straipsniu, 
pagrįstu šios sutarties 149 ir 150 straipsnio nuostatomis dėl teisės į švietimą ir profesinį 
mokymą,

B. kadangi darbuotojų judumas Europos lygiu yra viena iš pagrindinių teisių, kurią Europos 
piliečiams suteikia sutartis, ir vienas iš pagrindinių Europos socialinio modelio ramsčių, 
bei vienas iš pagrindinių būdų Lisabonos strategijos tikslams pasiekti,

C. kadangi Komisija paragino steigti aukšto lygio ekspertų grupę dėl europiečių judumo 
pagerinimo, kurio pagrindinis uždavinys yra nustatyti priemones, kurių galima būti imtis 
siekiant pagerinti jaunimo judumą, pagerinti pagalbą judumui profesinio mokymo srityje 
ir padidinti menininkų, įmonių vadovų ir savanorių judumą,

D. kadangi laisvas darbuotojų judėjimas yra ir išlieka viena iš keturių sutartyje įtvirtintų 
pagrindinių laisvių; kadangi ES teisės aktuose žymiai pažengta į priekį, norint užtikrinti 
šią judėjimo laisvę, ypač socialinių paslaugų sektoriuje, o tai palengvino išvykusių 
darbuotojų šeimos narių judumą Europos Sąjungos teritorijoje; kadangi socialinių 
paslaugų sektoriuje įvykdyta pažanga buvo paveikta tarpvalstybiniam mobilumui 
iškilusių daugiausiai administracinio pobūdžio kliūčių,

E. kadangi daugelyje savo rezoliucijų Parlamentas atkreipė dėmesį į kliūtis judumui ir 
Europos Sąjungos piliečių teisei į apsigyvenimą kitoje šalyje, nei jų kilmės šalis, ir 
pasiūlė sprendimų joms pašalinti,

F. kadangi patirtis parodė, kad kliūčių nustatymo ir pasiūlymų suformulavimo neužteko, nei 
kad šios klūtys būtų panaikintos, nei kad būtų visiškai panaikintos problemos, keliančios 
kliūčių laisvam judėjimui ir judumui; kadangi daugelyje Europos institucijų dokumentų 
praeityje buvo pažymėtos šios problemos ir pasiūlyta pasiūlymų jas ištaisyti, jie iki šiol 
neįgyvendinti, 

                                               
1  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0376.
2  OL C 371, 2000 12 23, p. 4.
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G. kadangi šiuo atveju Parlamentas konstatavo, kad noras įgyvendinti reikalingas priemones 
nebuvo tokio paties lygio, kaip piliečių, siekiančių kad būtų panaikintos administracinės 
ir teisinės judumo kliūtys,

H. kadangi Parlamentas daugelį kartų išreiškė nuomonę šia tema, kuri turi tiesioginės įtakos 
Europos piliečių gyvenimui; kadangi būdamas institucija, kuri yra tiesiogiai ir 
demokratiškai piliečių išrinkta, jis toliau aktyviai bandys išspręsti visas problemas, su 
kuriomis susiduria piliečiai, norintys pasinaudoti savo judumo teise Europos Sąjungoje,

1. džiaugiasi dėl Komisijos iniciatyvos ir dar kartą patvirtina didelę ir profesinio judumo, ir 
judumą tarp valstybių narių ar regionų svarbą, siekiant pasiekti Lisabonos tikslų; remia 
veiksmų plano kūrimą ir prašo, kad Parlamentas būtų informuotas apie jame numatytų 
veiksmų įgyvendinimą;

2. mano, kad Europos Sąjunga turėtų įgyvendinti darbuotojų judumo principą visais 
Bendrijos politikos atžvilgiais, ypač vidaus rinkos užbaigimo, mokesčių, teisingumo ir 
vidaus reikalų, ar bendrovių teisės srityse; ragina Komisiją profesinį judumą paversti 
horizontaliąja politika, susijusia su visomis Europos politikos sritimis ir įtraukiančia visų 
lygių institucijas;  

3. mano, kad Komisijos veiksmų planas apima pagrindinius judumo aspektus, bet reikėtų 
daugiau veiksmų, ypač dėl švietimo sistemų ir darbo rinkų suartinimo, o taip pat dėl, 
pavyzdžiui, pasiruošimo judumui mokant užsienio kalbų;

4. mano, kad augantis profesinis judumas gali vaidinti lemiamą vaidmenį skatinant 
Lisabonos strategijoje įtvirtintus ekonomikos ir užimtumo augimo uždavinius; mano, kad 
Europoje pagerinus profesinį judumą, galima duoti atsaką dabartiniams pasikeitimams, 
kaip, pvz., ekonomikos globalizacija, gyventojų senėjimas ir greiti darbo rinkos pokyčiai;

5. yra įsitikinęs, kad profesinis judumas yra tinkama priemonė siekiant sustiprinti 
ekonomikos ir socialinę Lisabonos strategijos sritis, įvykdyti Europos socialinės 
darbotvarkės uždavinius ir nugalėti daugelį iššūkių, tokių, kaip globalizacija, pramonės 
kaita, technologinė pažanga, demografinė kaita, migracijos ir socialinio ir užimtumo 
modelių kaita;

6. dar kartą pažymi, kad profesinis judumas yra esminė veiksmingo vidaus rinkos veikimo 
priemonė, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus ir priimtus darbo rinkos lankstumo 
ir užimtumo garantijų pusiausvyros srities principus;

7. pabrėžia, kad darbuotojų judumas priklauso nuo esminio laisvo asmenų judėjimo vidaus 
rinkoje principo; 

8. nerimauja, kad kai kuriose valstybėse narėse nepaisoma teisės aktų, susijusių su laisvu 
darbuotojų, ypač kilusių iš naujųjų valstybių narių, judėjimu; ragina, kad Europos 
institucijos, ypač Parlamentas, būtų labiau įtrauktos į procesą kurio valstybėms narėms 
leidžiama taikyti pereinamuosius laikotarpius dėl naujųjų valstybių narių darbuotojų 
prieigos prie jų darbo rinkos pirmaisiais metais po šių šalių įstojimo;
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9. nerimauja dėl kai kurių iniciatyvų, kurių ėmėsi valstybės narės, kuriomis siekiama 
pakeisti jų vidaus imigracijos klausimų teisinį pagrindą, o taip pat dėl iniciatyvų, 
susijusių su laisvu darbuotojų judėjimu, prieštaraujančių dabartinėms Europos normoms 
ir jų principams; reikalauja nedelsiant sustabdyti tokią veiklą ir ragina valstybes nares 
įgyvendinti sudėtingas Europos piliečių integracijos programas, kad jie galėtų naudotis 
teise į laisvą judėjimą šių valstybių teritorijoje; 

10. ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant piliečių, 
dirbusių kitoje valstybėje narėje ir grįžtančių į savo kilmės šalį, reintegracijos programas;

11. mano, kad Europos Sąjungoje dar egzistuoja daug administracinių ir įstatymų darbuotojų 
judumo ir diplomų tarpusavio pripažinimo kliūčių; dar kartą įsipareigoja rasti šių 
problemų sprendimų ir prašo Komisijos įdėmiai stebėti valstybes nares, nesilaikančių 
Europos Sąjungos teisės aktų šioje srityje; 

12. prašo valstybių narių pagreitinti Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) įgyvendinimą; 
mano, kad net jei ir šios bendros sistemos derinimas numatytas tik 2010 m., jos įdiegimas 
visose valstybėse narėse gali sumažinti kliūtis, su kuriomis susiduria darbuotojai;

13. ragina Komisiją sumažinti įstatymines ir administracines kliūtis ir pažymi, kad yra būtina 
pagerinti socialinės apsaugos teisių pripažinimą ir kaupimą; 

14. mano, kad dėl naujų judumo formų reikia išnagrinėti dabartinius teisės aktus, siekiant 
atnaujinti priemones ir jas pritaikyti prie naujo Europos darbo rinkos pobūdžio; taip pat 
pabrėžia, kad būtina išnagrinėti faktinį Bendrijos teisės aktų dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo ir darbuotojų ir jų šeimų teisės gyventi šalyje įdiegimą visose valstybėse narėse;

15. pageidauja dar kartą aptarti socialinės apsaugos sistemos problemas dėl to, kad dėl 
darbuotojų judumo tam tikrais atvejais gali būti prarastos socialinės išmokos; todėl remia 
Komisijos žingsnį, skirtą parengti naujiems teisės aktams, kurie būtų geriau pritaikyti 
darbo rinkos reikmėms ir prašo Komisijos jį informuoti apie konsultacijų su visomis 
suinteresuotomis šalimis rezultatus;

16. remia pasiūlymą, kuriuo norima pagerinti nacionalinių institucijų keitimąsi informacija ir 
pasiūlymą įvesti elektroninę Europos sveikatos draudimo kortelę; pageidauja gauti 
daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ir apie indėlį, kurį ji galėtų įnešti gerinant 
profesinį judumą; prašo Komisijos išnagrinėti galimybę artimiausiu metu įvesti bendrą 
Europos kortelę, kurioje būtų nurodyta visa informacija apie jos turėtojo sumokėtas 
įmokas bei apie jo socialines teises visose valstybėse narėse, kuriose jis atliko profesinę 
veiklą;

17. remia Europos socialinės apsaugos mokymų ir stebėsenos tinklo (TRESS tinklas) 
veiksmus ir prašo, kad šis tinklas toliau tirtų įvairius judumo modelius, siekiant jiems 
pritaikyti Bendrijos teisės aktus; prašo Komisijos į šį tinką įtraukti kiek galima daugiau 
darbdavių, nes dažnai būtent jie padeda darbuotojams atlikti socialinės apsaugos 
formalumus ar gauti įdarbinimui reikalingus dokumentus; pabrėžia, kad yra būtina, kad 
EURES duomenų bazės būtų kuo paprasčiau prieinamos ir reguliariai atnaujinamos;  
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18. toliau remia EURES tinklo indėlį į darbuotojų judumo Europos Sąjungoje skatinimą; 
rekomenduoja į ERES paslaugas įtraukti informaciją apie specifinius tinklus ir interneto 
tinklavietes, susijusius su kai kuriais sektoriais ir taip pat rekomenduoja, kad šis tinklas 
bendradarbiautų su kitais informacijos apie užimtumo Europos Sąjungoje perspektyvas 
teikėjais; 

19. remia trečiojoje profesinio judumo veiksmų plano dalyje paskebtus uždavinius, susijusius 
su EURES institucinių įgaliojimų sustiprinimu; pabrėžia darbo rinkos įvairovę ir kad yra 
būtina turėti paslaugų, pritaikytų visoms darbuotojų kategorijoms, pvz., vyresnio 
amžiaus, nepriklausomiems, sezoniniams darbuotojams, darbuotojams su negalia ir t.t.; 

20. atkreipia dėmesį į piliečių, gyvenančių kaimo vietovėse arba regionuose, kuriuose 
interneto prieiga yra ribota, prieigą prie EURES tinklo; ragina Komisiją ir Valstybes 
nares leisti šioms gyventojų kategorijoms gauti šioje tinklavietėje esančią informaciją;

21. mano, kad novatoriškiems judumo srities projektams iki 2013 m. numatytas papildomas 2 
milijonų biudžetas yra santykinai mažas, palyginti su tuo, kad reikia informuoti kuo 
daugiau Europos piliečių apie profesinį judumą.  

22. mano, kad šiuo metu gyventojams trūksta informacijos apie profesinius darbo užsienyje 
laikotarpio privalumus ir remia Komisijos žingsnį, kuriuo norima informuoti piliečius 
apie šiuos aspektus;

23. toliau remia tokius veiksmus, kaip darbo biržos, Europos informacijos apie darbo 
galimybes Europos Sąjungoje dienas ar Europos profesinio judumo partnerystę; tačiau 
mano, kad šiems veiksmams skirtas biudžetas yra ribotas, atsižvelgiant į Europos 
veiksmų šioje srityje populiarinimo užduotis;

24. pripažįsta kad kai kurių profesijų atveju, pvz., kultūros ar sporto srityse, geografinis ir 
profesinis judumas yra jų neatskiriama dalis; agina Komisiją ir Valstybes nares 
nuodugniai išnagrinėti šią padėtį ir priimti reikiamas priemones, ypač dėl šių sektorių 
darbuotojų socialinių teisių, kad jų judumo nevaržytų administraciniai barjerai;

25. remia ir skatina „sąžiningo judumo“ koncepcijos įgyvendinimą ir prašo Komisijos 
prižiūrėti jos įgyvendinimą, pavyzdžiui įtraukiant sektorių darbuotojų ir darbdavių 
atstovų organizacijas;  

26. apgailestauja dėl vis išliekančių darbuotojų mobilumo kliūčių, kurios gali trukdyti jiems 
priimti darbo pasiūlymą užsienyje, kaip pvz. sunkumų sutuoktiniui irgi rasti darbą, aukštų 
persikėlimo kaštų, rizikos netekti kai kurių finansinių privalumų arba daugiau nebegalėti 
mokėti nacionalinės pensijų sistemos, sveikatos ar nedarbo draudimo įmokų;  

27. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti jaunimo profesinio judumo pagalbos 
programas; mano, kad šios programos turėtų būti paremtos santykiais tarp darbdavių ir 
darbuotojų bei pridėtinės vertės, įgytos kitoje valstybėje pripažinimu;  

28. sveikina Komisijos iniciatyvą skatinant Europos lygio profesinį judumą konsultuotis su 
visomis suinteresuotomis šalimis; mano, kad šis dialogas padidins skaidrumą, pagreitins 
tinkamo judumo įgyvendinimą ir sustiprins šiuo pagrindu įgytus principus ir vertybes;



PE409.373v01-00 8/10 PR\730472LT.doc

LT

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Darbuotojų judumas yra vienas iš pagrindinių Lisabonos strategijos uždavinių įgyvendinimo 
elementų. Pavyzdžiui, vien tik per dvejus paskutinius metus, įgyvendinant šią strategiją, skirtą 
ekonomikos ir užimtumo augimui, sukurta beveik 6,5 milijono darbo vietų ir šis skaičius 2009 
m. galėtų išaugti dar 5 milijonais.

Eurobarometro (2006) apklausų rezultatai rodo, kad europiečiai žino apie darbuotojų judumo 
svarbą ir jo teigiamią poveikį Europos integracijai (57 proc. piliečių laikosi šios nuomonės), 
bet mažai jų yra pasiruošę žengti šį žingsnį. Šiuo metu tik 2 proc. apklaustų europiečių dirba 
kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir 5,5 proc. pareiškė ruošiantys išvykti. 

Taip pat galima tvirtinti, kad pastaraisiais metais dėl šia kryptimi jau vykdomų programų ir 
darbuotojų judumui palengvinti skirtų teisinių aktų pataisų žymiai pagerėjo sąlygos dirbti 
kitoje šalyje. Tačiau dar yra daug šio judumo administracinių, teisės aktų, mokesčių ir 
socialinių kliūčių. Administracinių kliūčių daugiausiai kyla dėl specifinės kiekvienos šalies 
biurokratinės sistemos ir dėl skirtumų tarp nacionalinių darbo rinkos įstatymų. Valstybės 
narės yra labiausiai atsakingos už šių kliūčių panaikinimą. 

Tačiau Europos Sąjunga gali pagerinti teisės aktų padėtį, peržiūrėdama dabar galiojančius 
teisės aktus ir juos atnaujindama ir pritaikydama dabartiniams darbo rinkos poreikiams. 

Siekdama skatinti veiksmus, skirtus sumažinti praktines judumo kliūtis, su kuriomis vis dar 
susiduria darbo ieškantys asmenys ,darbuotojai ir darbdaviai, 2007 m. gruodį Komisija 
paskelbė Europos profesinio judumo veiksmų planą, kuris bus įgyvendintas iki 2010 m. 

Pagrindiniai šio naujo veiksmų plano tikslai yra šie: pagerinti dabar galiojančius socialinės 
apsaugos srities teisės aktus, panaikinti administracines kliūtis, sustiprinti EURES (Europos 
darbuotojų judumo tinklavietę) ir informuoti europiečius apie galimybę dirbti užsienyje. 

Šiuo planu Europos Sąjungos valstybės narės skatinamos pagerinti dabar galiojančius 
teisinius aktus ir administracinę tvarką, ypač koordinuojant aspektus, susijusius su socialine 
apsauga su teisių į papildomą pensiją išsaugojimu. Pavyzdžiui, Komisija viliasi, kad 2009 m. 
bus galima elektronine forma koordinuoti socialinės apsaugos bylas, o tai palengvins 
elektroninės Europos sveikatos draudimo kortelės įvedimą. 

Komisija yra įsitikinusi dėl EURES tinklo, Europos darbuotojų judumo „vieno langelio“, 
svarbos ir veiksmingumo, kurio vaidmuo bus sustiprintas. EURES tinklas toliau vystys savo 
paslaugas ir dės ypatingų pastangų pasiekti kai kurias grupes, pavyzdžiui ilgalaikius 
bedarbius, jaunus darbuotojus, vyresnio amžiaus darbuotojus, moteris, mokslininkus, 
nepriklausomus darbuotojus ir sezoninius darbuotojus.

EURES institucinių įgaliojimų sustiprinimas yra vienas iš Komisijos veiksmų plano tikslų. 
Ateities veiksmai bus nukreipti padėti darbo ieškantiems asmenims ir jų šeimos nariams gauti 
geriausią prieigą prie kuo daugiau kuo geresnės kokybės darbo pasiūlymų. Taip pat, planas 
remiasi darbdaviais, kad jie priimtų į darbą darbuotojus iš užsienio siekiant lengviau užpildyti 
darbo rankų trūkumą ir geriau išvengti jiems iškylančias kliūtis. Tuo metu vietinėms, 
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regioninėms ir nacionalinėms institucijoms bus suteikta geresnė socialinės apsaugos ir pensijų 
koordinacija ir paprastesnis jų valdymas, ir šios institucijos bus skatinamos imtis judumo 
palenginimo iniciatyvų.

Taip pat, organizuojant „Europos darbo dienas“, visuomenei bus pateikiama prieiga prie 
Europos Sąjungos darbdavių darbo pasiūlymų ir informacijos apie profesinio judumo naudą.

Europos parlamentas šiuo pranešimu paremia Komisijos iniciatyvas ir rekomenduoja imtis 
papildomų veiksmų, bei griežtos šios srities Europos teisės aktų įgyvendinimo kontrolės. Taip 
pat ypač atkreipia dėmesį į problemas, susijusias su socialine apsauga ir sveikatos draudimu, 
bei administracines ir teisines profesinio judumo kliūtis. Galiausiai, Parlamentas įvertina 
Europos lygio profesiniam mobilumui padidinti skirtų vietos programų ir platformų rezultatus 
ir pateikia jų veikimo pagerinimo rekomendacijas. 
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