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Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimas,  

atsižvelgdamas į strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus užimtumo srityje; 

atsižvelgdamas į 2010 m. patvirtintas Europos Sąjungos (ES) valstybių narių 

užimtumo politikai skirtas Tarybos gaires; 

atsižvelgdamas į 2012 m. Europos Komisijos pasiūlytą užimtumo srities dokumentų 

rinkinį ir jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinį; 

atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Jaunimo 

užimtumo iniciatyvą; 

atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. Tarybos pasiūlymą dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo, 

Priemonės jaunimo užimtumui didinti 

1) susirūpinęs pabrėţia, kad visoje ES daugiau kaip 26 mln. ţmonių, tarp jų 5,5 mln.    

15–24 metų amţiaus jaunimo, negali rasti darbo; akcentuoja, kad jaunimo nedarbas yra ypač 

opi problema, o jaunų ţmonių nedarbo lygis, siekiantis 23,5 procento, yra du kartus didesnis 

negu suaugusiųjų nedarbo lygis, kuris siekia beveik 11 procentų; atkreipia dėmesį į tai, kad 

vis daugiau jaunų ţmonių nedirba, nesimoko arba nedalyvauja profesiniame mokyme (NEET) 

ir dėl to kyla didţiulis pavojus, kad per daug jaunimo Europoje nedirbs pernelyg ilgai ir 

nebegalės sėkmingai iš naujo integruotis į darbo rinką, ir dėl to Europoje gali atsirasti 

prarastoji karta; 

2) kita vertus, pabrėţia, kad jaunimo nedarbo lygis tarp ES valstybių narių labai skiriasi, 

pavyzdţiui, 2013 m. rugsėjo mėn. Vokietijoje darbo neturėjo 7,7 procento jaunų ţmonių, 

Austrijoje – 8,7 procento, o nuo ekonomikos ir finansų krizės labiausiai nukentėjusiose 

valstybėse narėse – Graikijoje ir Ispanijoje – beveik 60 procentų; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nedarbo lygis tarp regionų valstybėse narėse taip pat skiriasi; 

3) remia kovos su nedarbu, ypač su jaunimo nedarbu, priemones, kurios taikomos arba 

siūlomos taikyti ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu; sveikina Europos Vadovų Tarybos 
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sprendimą skirti 6 mlrd. eurų 2014–2020 m. siekiant įgyvendinti Jaunimo uţimtumo 

iniciatyvą, skirtą kovai su jaunimo nedarbu ES regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 

25 procentus; tačiau pabrėţia, kad, Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, vien tik 

euro zonos valstybėse reikia 21 mlrd. eurų norint ryţtingai įveikti jaunimo nedarbo problemą; 

tikisi, kad Jaunimo uţimtumo iniciatyva įsigalios 2014 m. sausio 1 d., ir pirmieji paramos 

gavėjai galės nedelsdami imti naudotis tam tikslui skirtomis lėšomis; 

4) palankiai vertina sprendimą sukurti Jaunimo garantijų iniciatyvą, sudarančią 

galimybes jaunimui netekus darbo ar baigus mokslus per keturis mėnesius gauti tinkamos 

kokybės ir konkretų darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar mokomosios praktikos 

pasiūlymą; skatina valstybes nares kuo greičiau parengti valstybinius Jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo planus; pabrėţia, kad, siekiant Jaunimo garantijų iniciatyvos 

veiksmingumo, reikalingas glaudus ir kryptingas valdţios institucijų, uţimtumo tarnybų, 

švietimo ir mokymo įstaigų, įmonių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas; pabrėţia, kad 

ypač daug dėmesio, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, turėtų būti skiriama 

neturintiems diplomo, nesimokantiems ir neturintiems darbo jauniems ţmonėms; mano, kad 

mokomosios praktikos ir staţuočių viešajame sektoriuje galimybės turi būti išnaudojamos 

kaip sudedamosios Jaunimo garantijų iniciatyvos dalys, ir pabrėţia svarbų valstybinių įstaigų 

vaidmenį sudarant galimybes jauniems ţmonėms įgyti verslumo ir inovatyvumo įgūdţių; 

remia Europos pameistrystės aljanso sukūrimą kaip labai pageidautiną ir reikalingą iniciatyvą, 

padėsiančią spręsti ES jaunimo nedarbo problemą; 

5) laikosi nuomonės, kad ilgalaikės tvarios kovos su jaunimo nedarbu priemonės turi 

remtis išsamia strategija ir priemonėmis, skirtomis maţoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 

remti, jaunimo verslumui skatinti, verslo įmonių steigimui ir savarankiškų darbo vietų 

kūrimui remti, suteikiant jaunimui mokymo, konsultavimo paslaugas ir sudarant sąlygas 

jaunimui ir MVĮ lengviau gauti kreditą ir mikrokreditus palankiomis sąlygomis; taip pat 

ragina taikyti tikslines priemones švietimui ir mokymui, įdarbinimo įstaigų infrastruktūrai ir 

pajėgumams, studijų vietų ir vietų absolventams prieinamumui, kokybiškai gamybinei 

praktikai ir staţuotėms tinkamai remti; mano, kad Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimas turėtų būti stebimas ir vertinamas per nacionalines reformų programas 

Europos semestro kontekstu ir kad ši iniciatyva turėtų būti integruota į aktyvią darbo rinkos 

politiką; 

6) pripaţįsta, kad grieţtos taupymo priemonės, taikomos pagal tarptautinių skolintojų 

trejeto numatytas finansinio koregavimo programas, prieštarauja strategijoje „Europa 2020“ 

numatytam tikslui sukurti paţangų, tvarų ir integracinį ES ūkį ir uţtikrinti aukštą uţimtumo 

lygį, našumą ir socialinę sanglaudą, ir ragina tinkamai adaptuoti šias programas; taip pat 

atkreipia dėmesį į 2012 m. sausio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose numatyta, 

kad „ekonomika vėl ims augti ir darbo vietos bus kuriamos tik tokiu atveju, jeigu laikysimės 

nuoseklaus ir visapusiško poţiūrio, jungiančio paţangų fiskalinį konsolidavimą, padedantį 

išsaugoti investicijas į būsimą ekonomikos augimą, patikimą makroekonomikos politiką ir 

veiksmingą uţimtumo strategiją, kuria padedama išsaugoti socialinę sanglaudą“; 

ES Užimtumo gairių įgyvendinimas 

7) atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant tebesitęsiančios nedarbo krizės, valstybės narės 

turėtų siekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų, kad uţimtumo lygis 20–64 metų 

amţiaus ţmonių grupėje iki 2020 m. padidėtų nuo 69 procentų bent iki 75 procentų; pabrėţia, 



3 

 

kad, norint pasiekti šį tikslą, uţimtumo lygis turėtų padidėti visose amţiaus ir socialinėse 

grupėse; pastebi, kad moterų uţimtumo lygis yra vis dar gerokai ţemesnis negu vyrų ir kad 

moterų uţimtumo didinimas nusipelno išskirtinio dėmesio; 

8) pabrėţia, kad, kovojant su ilgalaikiu nedarbu, ypač svarbu derinti lanksčius ir 

patikimus sutartimis pagrįstus susitarimus, visapusiškas mokymosi visą gyvenimą strategijas, 

veiksmingą aktyvios darbo rinkos politiką ir šiuolaikiškas, tinkamas ir tvarias socialinės 

apsaugos sistemas pagal darbo rinkos lankstumo ir uţimtumo garantijų pusiausvyros (angl. 

flexicurity) principą; pripaţįsta, kad tokia politika turėtų būti pritaikyta prie konkrečių 

kiekvienoje valstybėje narėje susiklosčiusių sąlygų; primena, kad viena iš prieţasčių, kodėl 

valstybėms narėms sunkiai sekasi padidinti uţimtumo lygį, yra aukštas pajamų pakeitimo 

nedarbo ir kitomis socialinėmis išmokomis, kurios neskatina nedirbančiųjų įsilieti į darbo 

rinką, lygis; 

9) pabrėţia, kad nepaisant didelio bedarbių skaičiaus ES yra apie 4 mln. laisvų darbo 

vietų, nes gyventojų įgūdţiai neatitinka ES darbo rinkos poreikių1; paţymi, kad tam tikruose 

sektoriuose, tokiuose kaip informatika ir ryšių technologijos (IRT) bei moksliniai tyrimai ir 

technologinės inovacijos, kvalifikuotos darbo jėgos paklausa nuolat didėja, o pasiūlos trūksta; 

paţymi, kad jeigu nebus imtasi tinkamų priemonių, šis atotrūkis tik didės; vien tik IRT 

sektoriuje iki 2015 m. gali būti daugiau kaip 900 000 laisvų darbo vietų; yra įsitikinęs, kad 

valstybės narės turėtų imtis aktyvių veiksmų, skirtų skatinti naujų, darbo rinkos poreikius 

atitinkančių įgūdţių plėtojimą, glaudţiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir verslo 

bendrovėmis ir skatinti mokymosi visą gyvenimą programas; 

10) atkreipia dėmesį į tai, kad viena iš prieţasčių, lėmusių didţiulį nedarbo lygio 

disbalansą tarp skirtingų valstybių narių, yra maţas darbo jėgos judumas ES viduje; mano, 

kad didesnis darbo jėgos judumas sudarytų sąlygas veiksmingiau kovoti su asimetriniais 

ekonomikos sukrėtimais valstybėse narėse; remia ES lygmens sistemą, pagal kurią 

pripaţįstami kitoje valstybėje narėje įgyti profesiniai įgūdţiai;  

11) atkreipia dėmesį į tai, kad mokyklos nebaigusiems ar išsilavinimo neturintiems 

asmenims kyla itin didelė nedarbo grėsmė: 55,5 procento tokių asmenų šiuo metu neturi darbo 

ir apie 70 procentų jų norėtų dirbti; ragina valstybes nares kryptingai dirbti siekiant 

įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą tikslą – iki 2020 m. mokyklos nebaigusių 

asmenų skaičių sumaţinti nuo 15 procentų iki maţiausiai 10 procentų; 

12) mano, kad kova su socialine atskirtimi ir skurdu turėtų būti neatskiriama uţimtumo ir 

socialinės politikos dalis; atkreipia dėmesį į tai, kad nedarbo ir socialinės atskirties problema 

skiriasi tarp regionų valstybėse narėse ir kad tam tikruose regionuose ši problema yra ypač 

aktuali; laikosi nuomonės, kad valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti galimybėms 

įsidarbinti labiausiai nuo darbo rinkos atitrūkusiems asmenims kurti; pabrėţia, kad esama 

atvejų, kai net ir dirbantys asmenys gyvena skurde, ir kad tokie atvejai neturėtų būti 

toleruojami XXI amţiaus Europoje; pritaria Europos Komisijos 2013 m. spalio 2 d. 

komunikatui dėl ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinio matmens stiprinimo ir 

išreiškia nuomonę, kad turėtų būti įtvirtintas glaudesnis ryšys tarp ekonomikos ir finansų 

politikos bei tarp socialinės ir uţimtumo politikos Europos Sąjungoje; 

                                                           

1
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_en.htm?locale=fr  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_en.htm?locale=fr
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13) pastebi, kad dėl senėjančių ir maţėjančių ES gyventojų siekis išlaikyti dabartinį 

dirbančių ţmonių lygį gali pareikalauti, Komisijos vertinimu
2
, 60 milijonų papildomų 

imigrantų iki 2060 m.; ragina Komisiją parengti visa apimančią studiją dėl to, kokį poveikį 

tokie imigracijos srautai turės Europos visuomenėms; 

14) atkreipia dėmesį į protų nutekėjimo problemą, su kuria susiduria dauguma naujųjų 

valstybių narių; pabrėţia, kad tai yra rimtas ekonominis ir socialinis iššūkis, kuris turėtų būti 

neatidėliotinai sprendţiamas ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygmeniu; 

15) atkreipia dėmesį į tai, kad šios išvados nevarţo nacionalinių parlamentų ir jų pozicijų 

iš anksto nenulemia; prašo Lietuvos Respublikos Seimo, kaip pirmininkaujančios valstybės 

parlamento, persiųsti šias išvadas visoms delegacijoms, nacionalinių parlamentų ir Europos 

Parlamento pirmininkams, Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkams.  

                                                           

2
 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
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1 PRIEDAS. SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETŲ PIRMININKŲ 

SUSITIKIMO EIGA 

Bendrosios pastabos 

Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimas vyko 2013 m. lapkričio 

10–11 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. 

Susitikimą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto 

pirmininkė Kristina MIŠKINIENĖ. Dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininkė J. E. Loreta GRAUŢINIENĖ. 

Pirmajame posėdyje „ES užimtumo politikos gairių įgyvendinimas ir tobulinimas“ 

dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 

PABEDINSKIENĖ (pranešimo tema – „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai 

uţimtumo ir socialinės politikos srityse“) ir Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija 

LANGBAKK (pranešimo tema – „Karjeros ir privataus gyvenimo subalansavimas kaip 

prielaida lygioms moterų ir vyrų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje“). 

Antrajame posėdyje „Jaunimo užimtumas ir iniciatyvos užimtumui didinti“ 

dalyvavo Europos Komisijos narys atsakingas uţ uţimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį 

László ANDOR, (pranešimas „Uţimtumo ir jaunimo uţimtumo didinimo kryptys iki 2020 

metų”), Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų Socialinių reikalų ir uţimtumo komiteto 

pirmininkė Brigitte VAN DER BURG (pranešimas „Jaunimo uţimtumo priemonių 

įgyvendinimo geroji praktika ir „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse 

narėse perspektyvos”) ir Suomijos Respublikos Eduskuntos Uţimtumo ir lygybės komiteto 

pirmininkė Tarja FILATOV.  

Trečiajame posėdyje „Jaunimo užimtumo didinimas” dalyvavo Europos Komisijos 

Švietimo ir kultūros generalinio direktorato A direktorato „Europa 2020 politikos raida ir 

šalių analizė“ direktorius Pierre MAIRESSE (pranešimo tema – „Jaunimo įgūdţių atitikties 

darbo rinkos poreikiams didinimas“) ir  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 

direktorius Juan MENÉNDEZ-VALDÉS (pranešimo tema – „Politikos priemonių 

efektyvumas jaunimo uţimtumui didinti“).  

Susitikimo pabaigoje apsvarstytos ir priimtos Socialinių reikalų ir darbo komitetų 

pirmininkų susitikimo išvados. Išvados priimtos bendru sutarimu, susilaikius Jungtinės 

Karalystės Lordų rūmams, Italijos Deputatų rūmams ir Nyderlandų delegacijai. 

 Pranešimų ir diskusijų apžvalga 

PIRMASIS POSĖDIS. ES UŢIMTUMO POLITIKOS GAIRIŲ ĮGYVENDINIMAS IR 

TOBULINIMAS 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 

PABEDINSKIENĖ savo pranešime kalbėjo apie Lietuvos pirmininkavimo prioritetus 

uţimtumo ir socialinės politikos srityse. Ji įvardijo keturis prioritetus. Pirmasis – geresnės 

uţimtumo galimybės jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant nedirbančiam, nesimokančiam ir 

mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui (NEET). Buvo trumpai aptarta Jaunimo garantijų 

iniciatyva ir Europos pameistrystės aljansas. Antrasis prioritetas – geresnė darbuotojų 
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apsauga, pavyzdţiui, vystant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, 

dirbant ties Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo uţtikrinimo ir ties Pensinių 

teisių perkėlimo direktyva. Trečiasis prioritetas – ES ir ypač Ekonominės ir pinigų sąjungos 

socialinio matmens stiprinimas,  susitelkiant ties Europos semestru ir makroekonominio 

disbalanso procedūra. Ketvirtasis prioritetas – lygios moterų ir vyrų teisės. Šioje srityje 

siekiama geresnės lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose bei paţangos dirbant ties 

Nediskriminavimo direktyva. 

Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija LANGBAKK pabrėţė statistiškai 

maţesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Be to, moterims tenka neproporcingai daugiau 

prieţiūros ir namų ruošos darbų. Pranešėja pristatė Europos lyčių lygybės instituto parengtą 

lyčių lygybės indeksą
3
. Vienas iš jo sudarymo kriterijų buvo darbas. Iš viso 69 proc. moterų ir 

76,6 proc. vyrų dalyvauja darbo rinkoje. Dar didesni skirtumai tarp vyrų ir moterų dirbančių 

visu etatu: taip dirba 56 proc. vyrų  ir 41 proc. moterų. Be to, moterų darbo staţas maţesnis, 

todėl maţesnės ir jų pensijos. Virginija LANGBAKK pristatė ir dar vieną kriterijų – prieţiūrą. 

Moterys skiria daugiau laiko namų ruošai, vaikų prieţiūrai, socialinei veiklai. Pranešėja taip 

pat pabrėţė koreliaciją tarp vaikų prieţiūros paslaugų ir moterų lygių galimybių. Ji nurodė, 

kad turintys vaikų vyrai turi daugiau šansų dirbti, o mamos dirba 10 proc. rečiau nei vaikų 

neturinčios moterys. 

Diskusijų metu kelių valstybių atstovai pasidalino savo patirtimi kaip maţinti lyčių 

nelygybę, ypač darbe. Pavyzdţiui, Suomijoje moterys gali dirbti visą darbo dieną, nes vaikus 

priţiūrėti padeda vaikų prieţiūros institucijos. Nyderlanduose daug moterų dirbą puse etato, 

derindamos darbą su šeimos gyvenimu. Dalyviai kalbėjo apie viešojo sektoriaus potencialą 

organizuojant mokymus ir staţuotes jaunimui. JK atstovas nurodė, kad prieštarauja tam, kad 

ES reglamentuotų moterų kvotas įmonių valdybose. Diskusijos metu V. LANGBAKK teigė, 

kad vienintelė sritis, kur moterų dalyvavimas didesnis nei vyrų, yra švietimas. Vis dėlto 

išlieka dideli skirtumai tarp skirtingų mokslų sričių: moterys daţniau pasirenka socialinius 

mokslus, o technologijų srityje dominuoja vyrai. 

ANTRASIS POSĖDIS. JAUNIMO UŢIMTUMAS IR INICIATYVOS UŢIMTUMUI 

DIDINTI 

Savo pranešime uţ uţimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos 

narys László ANDOR pabrėţė, kad šis ekonomikos atsigavimas yra trapus, netolygus, 

nekuriamos darbo vietos, todėl didėja skurdo ir socialinės atskirties rizika. Dėl to Komisija 

siūlo patobulinti ekonominę ir pinigų sąjungą pasitelkiant atidesnę socialinio disbalanso 

problemų ES stebėseną. Konkrečioms valstybėms narėms skirtose Europos semestro 

rekomendacijose Komisija pasiūlė keletą priemonių: visų pirma atnaujinti uţimtumą 

reglamentuojančius teisės aktus, spręsti darbo rinkų segmentacijos problemas, remti 

uţimtumą skatinančias mokesčių reformas, uţtikrinti veiksmingesnį valstybinių uţimtumo 

tarnybų darbą ir atsiţvelgiant į darbo rinkai reikalingus įgūdţius atitinkamai pritaikyti 

švietimo ir profesinio rengimo sistemas. L. ANDOR pristatė pagrindines iniciatyvas jaunimo 

uţimtumo srityje, t. y. supaţindino su 2012 m. Komisijos pateiktu Uţimtumo srities 

dokumentų rinkiniu. Šiuose dokumentuose Komisija ragino valstybes nares vykdyti 

                                                           

3
 http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index 

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
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subalansuotas darbo rinkos reformas, investuoti į įgūdţius ir didinti darbo jėgos judumą. 

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo uţimtumo iniciatyva – tai naujos politikos kryptys, 

kurias įgyvendinus turėtų būti sudarytos sąlygos jaunimui įgyti tiesioginės darbo patirties. 

Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų Socialinių reikalų ir uţimtumo komiteto pirmininkė 

Brigitte VAN DER BURG supaţindino su olandų patirtimi kovojant su jaunimo nedarbu, 

kuris Nyderlanduose siekia 12 %, tačiau pastaruoju metu didėja. Nyderlandai turi labai 

išplėtotą staţuočių ir gamybinės praktikos sistemą, ir socialiniai partneriai atlieka svarbų 

vaidmenį gamybinės praktikos sistemoje. Be to, Nyderlandų institucijoms mokyklos 

nebaigusių asmenų skaičių pavyko sumaţinti iki vos 3 %, ir jos deda dideles pastangas 

siekdamos įtraukti neįgaliuosius į darbo rinką. B. VAN DER BURG taip pat atkreipė dėmesį, 

kad jos šalyje mokyklą baigęs jaunimas raginamas mokytis, jei jų įgūdţiai nepakankami darbo 

rinkai, o valstybinės uţimtumo institucijos atlieka svarbų vaidmenį nukreipdamos jaunimą 

įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdţių. Pranešėja taip pat pabrėţė, kad maţą nedarbo lygį 

Nyderlanduose lemia ir lanksti sutarčių sistema. 

Suomijos Respublikos Eduskuntos Uţimtumo ir lygybės komiteto pirmininkė Tarja 

FILATOVA atkreipė dėmesį, kad paprastai ekonomikos nuosmukio laikotarpiu pirmiausia 

sumaţėja BVP, paskui didėja nedarbas ir galiausiai kyla socialinė krizė. Pastaroji trunka daug 

ilgiau. Ji taip pat kalbėjo apie jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri jau veikia Suomijoje ir yra 

pagrįsta trimis ramsčiais. Pirmasis ramstis – socialinė garantija. Tai paramos priemonės, 

kuriomis siekiama gerinti bedarbių perspektyvas įsidarbinti: jiems padedama parengti 

įsidarbinimo planą ir galiausiai pasiūlomas konkretus darbas arba gamybinė praktika. 

Darbdaviams valstybė padeda kompensuodama išlaidas, kurias jie patiria samdydami jaunus 

ţmones. Antrasis ramstis – švietimo garantija, pagal kurią teikiama konkreti švietimo parama, 

pavyzdţiui, mokymuisi. Jeigu mokymą organizuoja darbdaviai, visas su tuo susijusias išlaidas 

kompensuoja valstybė. Trečiasis ramstis – pagalba neaktyviam jaunimui (NEET) vykdant 

specialias programas, rengiant seminarus ir kt. Pasak pranešėjos, visuomenė negali sau leisti 

turėti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, nes apskaičiuota, kad socialinę atskirtį patiriantis 

asmuo per savo gyvenimą Suomijai kainuoja daugiau kaip 1 mln. eurų. 

Diskusijoje pabrėţta, kad nors ekonomika atsigauna, esama didelių ekonominės ir socialinės 

padėties skirtumų įvairiose valstybėse narėse. Kai kurie dalyviai teigė, kad tai iš dalies lėmė 

struktūrinis fiskalinis koregavimas. Todėl tokios šalys kaip Graikija daugiau tikėjosi iš ES 

institucijų, pavyzdţiui, EIB arba struktūrinių fondų. Atkreiptas dėmesys ir į Europos 

gyventojų senėjimo problemą, kadangi gyventojų senėjimas ateityje tik dar labiau padidins 

imigracijos srautus. Savo atsakyme Komisijos narys L. ANDOR pabrėţė, kad kaltinant vien 

tik fiskalinį konsolidavimą, būtų pernelyg supaprastintas padėties pietinėse euro zonos šalyse 

vertinimas. Tačiau jis pripaţino, kad reikia naujų priemonių, pavyzdţiui, reikia reformuoti 

ekonominę ir pinigų sąjungą arba sukurti bankų sąjungą. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad 

imigracijos srautai bus būtini siekiant išvengti didelio Europos gyventojų sumaţėjimo. Dar 

vienas prioritetas – didinti darbo jėgos judumą ES viduje. Be to, jo nuomone, ateityje tarp 

senųjų ir naujų ES valstybių narių vyks didesnė apykaitinė migracija. 

 TREČIASIS POSĖDIS. JAUNIMO UŢIMTUMO DIDINIMAS 

Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato A direktorato „Europa 2020 

politikos raida ir šalių analizė“ direktorius Pierre MAIRESSE pabrėţė, kad per krizę labai 
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svarbūs yra švietimas ir mokymas, nes jaunimas įgyja darbo rinkai reikalingų įgūdţių. Jis 

kalbėjo apie gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį Europoje, ypač IRT sektoriuje, kuriame 

iki 2015 m. gali susidaryti iki 900 000 neuţpildytų darbo vietų. Tai reiškia, kad valstybinėms 

institucijoms nepavyko numatyti tokio specialistų poreikio ir imtis atitinkamų veiksmų dėl 

pasiūlos. Pranešėjas pateikė EBPO skaičius, kurie liudija, kad pernelyg daug europiečių yra 

ţemos kvalifikacijos, t. y. 25 % europiečių priskirti prie ţemiausios kvalifikacijos. Glaudi 

valdţios, mokymo įstaigų, universitetų ir pramonės partnerystė yra nepaprastai svarbi siekiant 

išspręsti šią problemą. Jo nuomone, ateityje daugelyje naujų darbo vietų bus reikalaujama 

turėti naujų technologinių įgūdţių, todėl mokymo ir švietimo įstaigos turi į tai rimtai 

atsiţvelgti. 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius Juan MENÉNDEZ-VALDÉS 

pabrėţė, kad net 18-oje valstybių narių nedarbas pasiekė rekordinį lygį. 7,7 mln. jaunesnių nei 

25 metų amţiaus europiečių nedirba, nesimoko ir nedalyvauja profesiniame mokyme. Tokioje 

padėtyje yra atsidūrę 14,6 mln. jaunesnių nei 30 metų amţiaus ţmonių. Pastaraisiais metais 

šie skaičiai tik didėja. Apskaičiuota, kad su tokiais asmenimis susijusios išlaidos kasmet 

siekia 1,2 % ES BVP. Būtent todėl investicijos į nedirbančius, nesimokančius ir profesiniame 

mokyme nedalyvaujančius asmenis duos didelę naudą ateityje. J. MENÉNDEZ-VALDÉS 

teigė, kad daug problemų darbo rinkoje kyla dėl mokyklos nebaigusių asmenų. Todėl 

pirmiausia reikia spręsti šią problemą. Be to, valstybinės institucijos daug ką gali daryti 

siekdamos padėti jaunimui: teikti profesinio orientavimo paslaugas ir kryptingą mokymą, 

pagalbą ieškant tinkamo darbo, paramą judumui bei paramą apsirūpinant būstu ir sudaryti 

geresnes sąlygas gauti kreditą.  

Diskusijoje buvo kalbėta apie padėtį pietinėse euro zonos šalyse, tokiose kaip Kipras. Teigta, 

kad nedarbas labai padidėjo dėl ekonomikos nuosmukio. Kadangi yra pavojus, kad Europoje 

gali susiformuoti prarastoji karta, Europos Sąjungos politikoje, pavyzdţiui, ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje, pirmenybė turėtų būti skiriama socialinėms problemoms. Be to, pabrėţta, 

kad krizės laikotarpiu šiek tiek sumaţėjo lyčių nelygybė, nes nuo krizės labiausiai nukentėjo 

ţemos kvalifikacijos darbuotojai vyrai. Vienas iš prioritetų norint padėti jaunimui turėtų būti 

siekis gerinti jaunimo verslumo įgūdţius, kad jaunimas galėtų pasinaudoti savo ţiniomis ir 

galimybėmis. Kita vertus, mokymasis visą gyvenimą yra viena iš pagrindinių priemonių 

gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemai spręsti, todėl valstybinės institucijos jai 

turėtų skirti ypatingą dėmesį. 

 


