
 
Nedarbo mažinimas: ką daro ES?
 
Nuo 2013 m. mažėjęs nedarbo lygis pradėjo vėl kilti 2020 m., po prasidėjusios
pandemijos. Sužinokite daugiau apie ES priemones, kurios padeda mažinti nedarbą ir
kovoti su skurdu.
 

Nors pastaraisiais metais ES darbo rinkos sąlygos ir darbuotojų teisės gerokai pagerėjo, kova
su nedarbu ir pandemijos pasekmėmis vis dar yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos
uždavinių siekiant kokybiškų darbo vietų ir socialiai integruotos Europos.
 
 
Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES remia koronaviruso krizės paveiktus darbuotojus. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-s-economic-impact-EU100-billion-to-keep-people-in-jobs


Nedarbo lygis ES 
 
Nuo 2013 m. vidurio nedarbo lygis ES toliau mažėjo. Nuo 2000 m. sausio mėn., kai buvo pradėti
rinkti mėnesiniai duomenys, nedarbas ES pasiekė žemiausią lygį – 2019 m. kovo mėn. jis siekė
6,4 proc., nors kai kuriose valstybėse narėse jis vis dar buvo per aukštas. Nedarbo lygis euro
zonoje šiuo metu yra mažiausias nuo 2008 m.
 
 
2021 m. balandžio mėn. nedarbo lygis Europoje buvo nukritęs iki 8 proc., palyginus su 8,1 proc.
2021 m. kovo mėn., ir pakilęs, palyginus su 7,3 proc. 2020 m. balandžio mėn.
 
 
 
ES ir valstybių narių kompetencijos 
 
Atsakomybė už užimtumo ir socialinę politiką pirmiausia tenka ES valstybėms narėms. Tačiau
ES papildo ir koordinuoja valstybių narių veiksmus ir skatina dalytis gerąja patirtimi.
 
 
Pagal Sutarties dėl ES veikimo 9 straipsnio horizontaliąją išlygą, į tikslą siekti didelio užimtumo
turi būti atsižvelgiama nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos kryptis.
 
 
 
Europos darbo strategija 
 
Europos užimtumo strategijos (EES) pradžia – 1997 m., kai ES valstybės narės įsipareigojo
nustatyti bendrus užimtumo politikos tikslus ir uždavinius. Jos pagrindinis tikslas – sukurti
daugiau ir geresnių darbo vietų visoje ES.
 
 
Komisija stebi ir įgyvendina strategiją per Europos semestrą – metinį ekonomikos ir užimtumo
politikos koordinavimo ciklą ES lygmeniu.
 
 
Per šešių mėnesių Europos semestro ciklą valstybės narės gauna politikos patarimų, į kuriuos
turi atsižvelgti rengdamos galutinius kitų metų biudžetus. Šių ekonominių rekomendacijų
įgyvendinimas gali lemti pokyčius ne tik ūkio, bet ir nacionalinės mokesčių ar socialinės politikos
srityse.
 
 
 
ES programos 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326LT.01004701
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=101
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries


Europos socialinis fondas yra pagrindinė Europos priemonė, skatinanti užimtumą, padedanti
žmonėms gauti geresnį darbą ir užtikrinanti visiems ES piliečiams sąžiningesnes galimybes
įsidarbinti.
 
 
2019 m. balandį europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti jo finansavimą 2021–2027 m.
laikotarpiu. Naujoji fondo versija „Europos socialinis fondas +“, kurios biudžetas siekia 88 mlrd.
eurų, investuoja į 3 pagrindines sritis: 1) švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą; 2) darbo
rinkų veiksmingumą ir vienodas galimybes gauti gerą darbą; 3) socialinę įtrauktį, sveikatos
priežiūrą ir kovą su skurdu.
 
 
ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) siekiama skatinti aukštą geros kokybės ir
tvaraus užimtumo lygį, užtikrinti tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine
atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo sąlygas.
 
 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia paramą žmonėms, netekusiems
darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl
globalizacijos.
 
 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD) remia ES šalių pagalbą
maistu ir pagrindinės materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo
veiksmus.
 
 
2016 m. priimta Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė apima dešimt pagrindinių veiksmų, kuriais
siekiama suteikti piliečiams darbo rinkoje svarbių įgūdžių.
 
 
 
Kova su jaunimo nedarbu 
 
Viena pagrindinių ES priemonių kovoje su jaunimo nedarbu, „Jaunimo garantijų“ iniciatyva,
įpareigoja ES vyriausybes užtikrinti, kad per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo
netekimo jaunuoliai iki 25 metų turėtų galimybę gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis,
atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę.
 
 
Europos solidarumo korpusas suteikia jaunimui galimybių įsitraukti į savanorišką veiklą ir įgyti
darbo patirties ar tobulinti įgūdžius dalyvaujant įvairiuose visuomenei naudinguose solidarumo
projektuose tokiose srityse kaip aplinkos apsauga (įskaitant kovą su klimato kaita), darbas su
vaikais ir pagyvenusiais žmonėmis, švietimas, sveikatos priežiūra, pabėgėlių priėmimas ir
integracija, gaivalinių nelaimių prevencija.
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http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20181129STO20519
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20171201STO89305
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20180703STO07134


„Tavo pirmasis EURES darbas“ programa siekia padėti ne vyresniems kaip 35 metų asmenims
rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką kitoje valstybėje narėje, o darbdaviams rasti
reikiamų gebėjimų turinčių darbuotojų į darbo vietas, kurias sunku užpildyti.
 

Ilgalaikio nedarbo problemos sprendimas 
 
Kai kuriose valstybėse narėse ilgalaikis nedarbas tebėra labai didelis ir sudaro beveik 50 proc.
viso nedarbo.
 
 
Siekdamos geriau integruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką, 2016 m. valstybės narės priėmė
rekomendacijas. Skatinama darbo ieškančių asmenų registracija užimtumo tarnybose, visų
pirma geriau informuojant apie paramą, kurią jie gali gauti. Registruotiems ilgalaikiams
bedarbiams turi būti užtikrintas individualus vertinimas, o konkretus grįžimo į darbo rinką
susitarimas turi būti pasiūlytas ne vėliau nei jų nedarbo laikotarpis pasieks 18-os mėnesių ribą.
 
 
Siekiant palengvinti po ligos į darbą grįžtančių darbuotojų integraciją, 2018 m. EP nariai priėmė
pranešimą, kuriame siūloma taikyti lankstesnes darbo sąlygas, pavyzdžiui, galimybę dirbti
nuotoliniu būdu, suteikti konsultacijas, techninę paramą bei psichologinę pagalbą.
 

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

4 I 5

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=lt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:067:FULL&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20180830STO11344


•
•
•
•

Darbuotojų mobilumas 
 
Darbuotojų mobilumo visoje ES didinimas gali padėti spręsti nedarbo problemą. Bendros ES
taisyklės užtikrina teises į socialinę apsaugą keliaujant po Europą. Darbuotojų komandiravimo
reforma siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas
komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje.
 
 
Sužinokite daugiau apie tai, ką daro ES dėl globalizacijos poveikio darbo vietoms.
 
 
Daugiau apie ES socialinę politiką:
 

Kaip ES užtikrina darbuotojų teises 
Kaip ES padeda mažinti jaunimo nedarbą 
Visuomenės sveikata: ES priemonės 
Lyčių lygybė Europos Sąjungoje: EP vaidmuo
 

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Papildoma informacija
EP tyrimų tarnybos analizė
Faktų suvestinė: užimtumo politika
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20190712STO56968/globalizacijos-poveikis-darbo-vietoms-es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630274/EPRS_BRI(2018)630274_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/54/employment-policy

