
EUROPOS SOCIALISTU PARTIJOS

PARLAMENTINE GRUPE

Darbas



Bedarbystė Europos
piliečiams kelia didžiausią
susirūpinimą. Nepaisant
sulėtėjusių pasaulinės
ekonomikos augimo
tempų, nuo 1997 metų 
ES sugebėjo sukurti 
5 milijonus naujų darbo
vietų ir 2 milijonais
sumažinti bedarbių
skaičių. Vis dėlto, apie 
14 milijonų žmonių
Sąjungoje 
neturi darbo.



Europos Sąjunga
�

ļdarbinimas – bendras visų
rūpestis 

1997 m. pradėta vykdyti Europos įdarbinimo strategija
(EĮS). Ši strategija įdarbinimą traktuoja kaip bendrą
visiems problemą ir aiškų tikslą, kurio Europos Sąjunga
turi siekti.

2000 m. Sąjunga savo tikslu apibrėžė visišką užimtumą ir
daugiau bei geresnių darbo vietų kūrimą. Tai reiškia:

• nuolatinį kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą;
• ženkliai padidėjusį įdarbintų žmonių skaičių, iki 2010 m.

sukūrus 20 milijonų naujų darbo vietų;
• darbo kokybės pagerėjimą.

Bendros valiutos – euro – įvedimas tapo patikimos ir 
stabilios ekonominės politikos pamatu. Euras ypač
sumažino trumpalaikių ekonominių nuosmukių riziką.
Suderinta ekonominė politika taps tvirtu Europos darbo
rinkos stabilumo pamatu.



Europos socialistai
�

Už visišką užimtumą

Europos socialistams nepakanka kovoti su bedarbyste.
Europos socialistai pasisako už visišką užimtumą. Be
naujų darbo vietų kūrimo, vieningoje Europoje turėtų būti
svarbu į darbo rinką įtraukti mažiau privilegijuotas grupes
(jaunimą ir senyvo amžiaus žmones, moteris, 
neįgaliuosius, mažumas). Šis procesas taip pat turėtų
atsižvelgti į problemas, susijusias su šeimos gyvenimu,
ypatingą dėmesį skiriant mažiau išvystytiems regionams.

Siekdama įgyvendinti savo tikslą visus aprūpinti darbu ir
sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, ES turi skatinti
kvalifikuoto darbo vietų kūrimą ir užtikrinti kiekvieno
žmogaus teisę į nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.



Ateities perspektyvos
�

Galimybė be apribojimų 
kiekvienam įsidarbinti 

Daugiau kaip prieš dešimtmetį griuvo Geležinė uždanga.
Tačiau griežti apribojimai laisvam darbo jėgos judėjimui
po Sąjungą tebetaikomi darbuotojams iš Centrinės 
ir Rytų Europos. Šių apribojimų pašalinimas reikš
ženkliausią pokytį darbo rinkoje.

Įstojusios į Sąjungą, šalys kandidatės taps pilnateisėmis
Europos įdarbinimo tarnybos (EURĮT) ir Europos 
socialinio fondo (ESF) narėmis. EURĮT šiuo metu siekia
palengvinti laisvą darbo jėgos judėjimą 17–je šalių: ES,
Islandijoje ir Norvegijoje, o ESF greta kitų vykdomų
uždavinių sprendžia ilgalaikės bedarbystės problemas.

Jau prasidėjo pirminis EURĮT ir ESF programų 
įgyvendinimo etapas. Šalys kandidatės kartu su 
dabartinėmis ES valstybėmis narėmis jau dalyvauja
dvišaliuose bendradarbiavimo projektuose, teikiančiuose
galimybes dirbti užsienyje.

Išsiplėtusi Europos Sąjunga, kurioje visi turi darbo, yra
pasiekiama tikrovė. Tai Europa, kuri užtikrina gerovę ne tik
valstybėms narėms, bet ir kaimyninėms valstybėms.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org

Re
sp

. 
ed

ito
r:

 C
hr

is
tin

e 
Ve

rg
er

, 
PE

S 
G

ro
up

, 
W

ie
rt

z 
St

r.
, 

B-
10

47
 B

ru
ss

el
s 

D
es

ig
n/

pr
od

uc
tio

n:
M

os
tr

a
C

om
m

un
ic

at
io

n

Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe 
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą įdarbinimo klausimais galite rasti šiuose
tinklapiuose:
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http://www.lsdp.lt


