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ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS
„Jūsų Europa“ – Europos Komisijos prižiūrima interneto svetainė, kurioje teikiama
informacijos, pagalbos ir patarimų ES piliečiams ir įmonėms dėl teisių Europos Sąjungoje
(t. y. teisių keliaujant, dirbant, apsiperkant; finansavimo galimybių, verslo veiklos ir
procedūrų).
Aktyvūs darbo rinkoje asmenys – kiekvienas asmuo, kuris yra dirbantis arba bedarbis
(apibrėžtis pagal ES darbo jėgos tyrimą).
Darbingas amžius – amžius nuo 15 iki 64 metų (pagal Eurostato naudojamą klasifikaciją);
pažymėtina, kad leidiniuose, tokiuose kaip Darbo jėgos judumo ataskaita, Komisija šią
kategoriją patikslina ir darbingais laiko 20–64 metų amžiaus asmenis.
Darbo jėgos judumas – visų ES piliečių teisė į darbuotojų judėjimo laisvę, kaip apibrėžta
Sutarties dėl ES veikimo 45 straipsnyje. Ji apima darbuotojų judėjimo teisę ir teisę gyventi
šalyje, jų šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje gyventi, taip pat teisę dirbti kitoje valstybėje
narėje vienodomis sąlygomis su tos valstybės narės piliečiais. Kai kuriose šalyse taikoma
apribojimų naujųjų valstybių narių piliečiams.
Darbo jėgos tyrimas (Labour Force Survey, LFS) – ES atliekamas Europos namų ūkių
atrankinis tyrimas, kurio metu teikiama ketvirčio ir metinių duomenų apie asmenų nuo 15
metų dalyvavimą darbo rinkoje.
Darbuotojas – šis terminas apima ir dirbančius piliečius, ir tuos, kurie registruoti kaip
ieškantys darbo arba bedarbiai.
ES 28 – visos 28 Sąjungos valstybės narės.
ES piliečių judėjimo laisvė ir apsigyvenimo laisvė nustatyta 1992 m. Mastrichto sutartimi.
Šengeno susitarimais laipsniškai panaikinus vidaus sienas, buvo priimta Direktyva
2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi ES. Ši laisvė skiriasi
nuo darbuotojų judėjimo laisvės.
Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA) – Europos laisvosios prekybos asociacija yra
tarpvyriausybinė Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos organizacija, įkurta
siekiant skatinti laisvą prekybą ir ekonominį bendradarbiavimą tarp jos narių tiek Europoje,
tiek visame pasaulyje.
Europos profesinė kortelė (EPK) yra elektroninis pažymėjimas, išduodamas per pirmąją
visoje ES tik internetu atliekamą kvalifikacijų pripažinimo procedūrą.
Europos socialinis fondas (ESF) – Europos socialinio fondo tikslas yra stiprinti ekonominę ir
socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, gerinant galimybes įsidarbinti ir dirbti (daugiausia
mokymo priemonėmis), skatinant aukšto lygio užimtumą ir kuriant daugiau ir geresnių darbo
vietų.
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Europos socialinių tarnybų tinklas (EURES) – Europos darbo rinkos organizacijų tinklas,
siekiantis lengvinti laisvą darbuotojų judėjimą Sąjungoje. Tinklą sudaro Europos
koordinavimo centras (EKC), nacionaliniai koordinavimo centrai (NKC), EURES partneriai ir
asocijuotieji EURES partneriai. 1993 m. sukurtame EURES keičiamasi pranešimais apie laisvas
darbo vietas ir darbo prašymais ir teikiama informacija apie gyvenimo bei darbo sąlygas. Šia
informacija jame dalijamasi per darbo judumo portalą. Kartu su 28 ES valstybėmis narėmis
šio tinklo veikloje dalyvauja Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija. Visame tinkle
dirba daugiau kaip 850 EURES konsultantų, kurie teikia paramą ir konsultuoja.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) – daugiau kaip pusė ES finansavimo
teikiama per 5 Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kuriuos bendrai valdo Europos
Komisija ir ES valstybės narės. Šių fondų paskirtis yra investuoti į darbo vietų kūrimą, į tvarią
ir sveiką Europos ekonomiką bei aplinką.
Grįžtamasis judumas – ES 28 piliečių migracija iš kitos valstybės narės atgal į savo pilietybės
valstybę.
Ilgalaikis darbo jėgos judumas reiškia, kad į kitą valstybę narę persikeliama dirbti bent
vieniems metams.
Išdirbis – tai, kas sukurta arba pasiekta naudojant intervencijai skirtus išteklius (pavyzdžiui,
jauniems bedarbiams surengti mokymo kursai, pastatytų nuotekų valymo įrenginių ar
nutiestų kelių kilometrų skaičius ir kt.).
Judūs darbuotojai (persikėlę asmenys) – ES 28 piliečiai, persikeliantys į kitą valstybę narę
arba ELPA šalį, kuri nėra jų pilietybės valstybė, ieškoti darbo arba ilgam (ar visam) laikui
integruotis į jos darbo rinką.
Neseniai persikėlę asmenys – darbuotojai, ne ilgiau kaip 10 metų gyvenantys kitoje, ne savo
pilietybės, ES šalyje.
Pasidalijamasis valdymas – toks ES biudžeto vykdymo metodas, kai Europos Komisija
perduoda jo vykdymo užduotis valstybėms narėms, o pati pasilieka galutinę atsakomybę už
biudžetą.
Pradinė rodiklio reikšmė – pradinės reikšmės nustatomos kaip atskaitos vertės, pagal kurias
tada nustatomos ir vertinamos tikslinės rodiklių reikšmės.
Programavimo laikotarpis – daugiametės programos laikotarpis, kuriuo planuojamos ir
vykdomos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo išlaidos.
Rezultatas – tiesioginis programos poveikis jos naudos gavėjams (pavyzdžiui, stažuotojai
susirado darbą, valomose nuotekose sumažėjo teršalų kiekis, sutrumpėjo kelionės laikas
ir kt.).
SOLVIT yra Europos Komisijos sistema, kurioje piliečiai gali teikti skundus dėl neteisingų
taisyklių arba sprendimų, kuriuos priėmė valstybių narių administravimo institucijos.
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Strategija „Europa 2020“ – Europos Sąjungos dešimties metų darbo vietų kūrimo ir
ekonomikos augimo strategija, 2010 m. paskelbta siekiant sudaryti pažangiam, tvariam ir
integraciniam augimui palankias sąlygas.
Tarpvalstybinės partnerystės (TP) yra EURES narių ir asocijuotųjų partnerių grupės,
finansiškai remiamos pagal užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programą. Šios grupės
užsiima ilgalaikiu bendradarbiavimu tarp valstybių narių siekdamos remti tarpvalstybinių
darbuotojų judumą. Jose dalyvauja bent dviejų gretimų valstybių narių regioninės arba vietos
užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir kitos organizacijos (tokios kaip prekybos rūmai,
profesinės sąjungos, universitetai, vietos valdžios institucijos ir kt.).
Tarpvalstybinis darbuotojas – bet kuris ES arba ELPA valstybės pilietis, kuris dirba ne toje,
kurioje gyvena, o kitoje ES arba ELPA valstybėje.
Teminis tikslas (TT) – tikslas, kurio siekti turėtų būti padedama Europos struktūrinių ir
investicijų fondų parama. Teminiai tikslai yra susieti su ES lygmens strateginiais tikslais.
Tiesioginis valdymas – toks ES biudžeto vykdymo metodas, kai tai tiesiogiai atlieka Komisijos
padaliniai.
Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa – ES programa, kurios EURES kryptimi
siekiama remti veiklą, kuria skatinamas savanoriškas geografinis darbuotojų judumas
teisingomis sąlygomis ir padedama kurti kokybišką ir tvarų užimtumą.
Valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) – valstybių narių organizacijos, kurios yra atsakingos
už aktyvios darbo rinkos politikos vykdymą ir kokybiškų užimtumo paslaugų teikimą
visuomenės labui. Tai gali būti atitinkamų ministerijų padaliniai, viešosios įstaigos arba
įmonės, kurioms taikoma viešoji teisė.
Veiksmų programa (VP) – programa, kurioje išdėstyti valstybės narės prioritetai ir konkretūs
tikslai ir aprašyta, kaip bus naudojamasi finansavimu (ES ir nacionaliniu viešojo ir privačiojo
sektorių bendru finansavimu) finansuojant projektus tam tikrą laikotarpį (paprastai 7 metus).
Šiais projektais turi būti padedama siekti tam tikrų ES lygmeniu nustatytų tikslų. VP gali būti
finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo ir Europos
socialinio fondo (ESF). Valstybė narė parengia VP ir Komisija turi ją patvirtinti prieš bet kokius
mokėjimus iš ES biudžeto.
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SANTRAUKA
Apie darbo jėgos judumą
I.

Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių laisvių Europos Sąjungoje.

2018 m. ES švęs savo 50‐ąjį pagrindų reglamento dėl laisvo darbuotojų judėjimo jubiliejų. Ji
reiškia, kad valstybėse narėse panaikinama bet kokia su įdarbinimu, darbo užmokesčiu ir
kitomis darbo bei užimtumo sąlygomis susijusi diskriminacija dėl pilietybės. 2015 m.
11,3 milijono ES 28 persikėlusių darbingo amžiaus asmenų gyveno ES valstybėje narėje,
tačiau ne savo pilietybės valstybėje; šis skaičius atitinka 3,7 % visų ES darbingo amžiaus
gyventojų.
Kaip atlikome šį auditą
II.

Įvertinome, kaip Komisija užtikrina laisvą darbuotojų judėjimą ir ES veiksmų, kuriais

lengvinamas darbo jėgos judumas, veiksmingumą. Nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m.
liepos mėn. atlikome šį auditą Komisijoje ir penkiose valstybėse narėse, į kurias atvykstančių
užsienio darbuotojų arba iš kurių išvykstančių į kitas šalis darbuotojų srautai yra didžiausi
(Vokietijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Rumunijoje ir Jungtinėje Karalystėje).
Mūsų nustatyti faktai
III.

Nustatėme, kad Komisija keliais būdais teikia ES darbuotojams informaciją apie jų

teises, tačiau yra galimybių padidinti informuotumą apie jas.
IV.

Yra ilgalaikių kliūčių (pavyzdžiui, dėl profesinių diplomų pripažinimo) persikelti į kitą šalį

ir joje dirbti. Nors Komisija ir valstybės narės ėmėsi kelių veiksmų siekdamos tokias kliūtis
pašalinti, jų tebėra.
V.

Valstybės narės nevienodai turi duomenų apie įgūdžių ir darbo jėgos neatitiktis darbo

rinkose tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Komisija toliau dirba kartu su valstybėmis
narėmis siekdama pagerinti šiuos duomenis.
VI.

ES remia darbo jėgos judumą per ESF tose valstybėse narėse, kurios praneša apie tokį

poreikį. Tačiau darbo jėgos judumas nėra apibrėžtas kaip atskiras investavimo prioritetas ir
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per dabartinio ESF programos laikotarpio patvirtinimo procesą trūko tokios veiklos
stebėjimo. Todėl nėra aišku, kokiu mastu ESF yra naudojamas šiam tikslui.
VII.

Pagrindinis žinomo finansavimo, skiriamo darbo jėgos judumui remti, šaltinis yra

Komisijos užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa, kuriai 2014–2020 m. laikotarpiu
skirta 165 milijonai eurų. Nustatėme, kad EaSI‐EURES politikos tikslai yra panašūs su ESF
darbo jėgos judumo tikslais, o tai reiškia, kad abiejų ES fondų reikiamą papildomumą labai
sudėtinga pasiekti.
VIII. Patikrinome 23 EURES projektus, kurie vykdomi kaip tarpvalstybinių partnerysčių (TP)
projektai ir remiami pagal EaSI programą. Nustatėme, kad tik nedaugelio projektų rezultatai
buvo apibrėžti (pavyzdžiui, darbo ieškantys asmenys susirado darbą) ir kad dėl projektų
stebėjimo trūkumų nebuvo įmanoma apibendrinti gautų išdirbių ir rezultatų programos
lygmeniu.
IX.

EURES darbo judumo portalas yra pagrindinė ES lygmens priemonė, kuria gerinamas

darbo jėgos judumas, bet jis turi reikšmingų trūkumų, visų pirma tai, kad reikšminga VUT
laisvų darbo vietų dalis nėra skelbiama EURES portale. Be to, išanalizavę informaciją apie
laisvas darbo vietas EURES portale, nustatėme, jog ji dažnai netinkama naudingai darbo
paieškai: 39 iš 50 laisvų darbo vietų, kurias peržiūrėjome, nebuvo nurodyto prašymų
pateikimo termino.
X.

Sėkmingų įdarbinimų per EaSI‐EURES vertinimas yra pagrindinis šios programos

veiksmingumo matas. Pasak Komisijos, 28 934 įdarbinimai 2016 m. buvo EURES konsultantų
paramos darbo ieškojusiems asmenims rezultatas. Šie atvejai sudaro tik 3,7 % darbo
ieškančių asmenų kontaktų su EURES konsultantais. Be to, dauguma iš mūsų apklausoje
dalyvavusių valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) nurodė, kad negali vertinti sėkmingų
įdarbinimų arba liovėsi skaičiuoti šį rodiklį.
Mūsų rekomendacijos
XI.
a)

Komisijai rekomenduojame:
vertinti ES piliečių informuotumą apie esamas priemones, kuriomis teikiama informacija
apie laisvą darbuotojų judėjimą ir pranešama apie diskriminaciją;
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b)

geriau pasinaudoti turima informacija, kad būtų galima nustatyti diskriminacijos rūšis;

c)

dirbti su valstybėmis narėmis siekiant geriau rinkti ir naudoti duomenis apie darbo jėgos
judumo tendencijas ir srautus ir darbo rinkų pusiausvyros sutrikimus;

d)
XII.

gerinti darbo jėgos judumui skiriamo ES finansavimo planavimą;
Valstybėms narėms rekomenduojame:

e)

pagerinti EaSI‐EURES – veiksmingumo, ypač įdarbinimui, stebėjimą;

f)

ištaisyti EURES darbo judumo portalo trūkumus, kad jis taptų tikra Europos įdarbinimo
priemone.
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ĮVADAS
Laisvas darbuotojų judėjimas – pagrindinė laisvė
Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių laisvių Europos Sąjungoje1.
2018 m. ES švęs savo 50‐ąjį pagrindų reglamento dėl laisvo darbuotojų judėjimo jubiliejų. Tai
svarbi asmeninė kiekvieno darbuotojo teisė ir būtinas principas bendrojoje rinkoje. Turėdami
šią laisvę ES darbuotojai, atvykę į valstybę narę iš kitų valstybių narių, turi vienodas su jos
piliečiais sąlygas įsidarbinti, vienodas darbo sąlygas ir visas kitas socialines bei mokestines
privilegijas. Tai reiškia, kad bet kuri nacionalinė institucija ir kiekvienas tiek viešojo, tiek
privačiojo sektoriaus darbdavys turi vadovautis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45
straipsniu (žr. 1 langelį) nustatytomis teisėmis ir jas gerbti. Ši laisvė garantuojama ir ELPA
valstybėse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje). Svarbu pažymėti, kad
laisvas darbuotojų judėjimas skiriasi nuo visų ES piliečių laisvės judėti ir laisvai gyventi
valstybių narių teritorijoje.

1

Kitos trys laisvės yra laisvas prekių judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas ir laisvas paslaugų
judėjimas. Darbuotojų judėjimo laisvei priešinga sąvoka „komandiruoti darbuotojai“ – tai
darbuotojai, darbdavio pasiųsti laikinai atlikti tarnybą kitoje valstybėje narėje; darbuotojų
komandiravimas įeina į laisvo paslaugų judėjimo sąvoką, todėl šis klausimas į mūsų auditą
neįtrauktas.
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1 langelis. Laisvas darbuotojų judėjimas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
45 straipsnis
1) Sąjungoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė.
2) Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų
atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.
3) Ji suteikia teisę, galimą riboti tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos
sumetimais:
a) priimti faktiškai pateiktus pasiūlymus įsidarbinti;
b) šiuo tikslu laisvai judėti valstybių narių teritorijoje;
c) apsigyventi bet kurioje valstybėje narėje siekiant dirbti pagal tos valstybės piliečių
įsidarbinimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
d) laikantis Komisijos reglamentuose nustatytų sąlygų pasilikti gyventi valstybės narės
teritorijoje pasibaigus darbo joje laikui.
4) Šio straipsnio nuostatos netaikomos darbui valstybės tarnyboje.

Naujausiais turimais duomenimis, iš visų ES darbingo amžiaus gyventojų, kurių yra
306 milijonai, apie 11 milijonų ES 28 persikėlusių darbingo amžiaus (20–64 metų) asmenų
ilgam laikui buvo įsikūrę kitoje ES valstybėje narėje, kuri nėra jų pilietybės valstybė; jie
sudaro 3,7 % visų ES 28 darbingo amžiaus gyventojų. Kalbant apie metinius darbingo amžiaus
gyventojų srautus, 2014 m. ES persikėlė 1,1 milijono gyventojų (įskaitant apie 100 000 į
Sąjungą persikėlusių ELPA piliečių, kurie sudaro 0,4 % visų darbingo amžiaus gyventojų). Dar
1,3 milijono gyventojų kasdien vyksta dirbti į kitą valstybę narę nei jie gyvena (žr. 1 lentelę).
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1 lentelė. Duomenys apie persikėlusius į kitą valstybę narę asmenis (2015 m.)
Persikėlimo mastas
11,3 milijono
3,7 %
8,5 milijono
1,3 milijono
1,1 milijono
0,4 %
0,6 milijono

Judumo pobūdis
„Ilgam laikui“ ES 28 persikėlę darbingo amžiaus (20–64 metų) asmenys, gyvenantys
ES 28
… kaip visų ES 28 darbingo amžiaus gyventojų dalis
Aktyvūs (dirbantys arba ieškantys darbo) ES 28 persikėlę asmenys
Tarpvalstybiniai ES 28 darbuotojai (20–64 metų amžiaus) 2015 m.
Metinis ES 28 ir ELPA persikeliančių darbingo amžiaus asmenų srautas – asmenys,
kurie persikėlė 2014 m.
…kaip visų ES 28 ir ELPA darbingo amžiaus gyventojų dalis
Persikėlę asmenys, kurie 2014 m. grįžo į savo pilietybės valstybę

Pastaba: Į per metus persikeliančių asmenų srautą neįskaitytas grįžtamasis judumas.
Šal nis: Metinė ataskaita dėl darbo jėgos judumo Europos Sąjungoje galutinės ataskaitos, Europos
Komisija, 2016 m. gruodžio mėn.

Iš 11,3 milijono persikėlusių asmenų dauguma rinkosi šias šalis: Vokietiją, kuri priėmė
didžiausią persikėlusių darbingo amžiaus asmenų skaičių (2,7 milijono arba 22 % visų
persikėlusių asmenų), ir, beveik tiek pat daug, Jungtinę Karalystę – 2,1 milijono persikėlusių
asmenų. Atvykę judūs darbuotojai sudarė didžiausią darbingo amžiaus gyventojų dalį šiose
šalyse: Liuksemburge (43 %), Šveicarijoje (19 %), Kipre (15 %) ir Airijoje (10 %).
Neseniai persikėlusiais aktyviais darbo rinkoje asmenimis laikomi tie asmenys, kurie ne
ilgiau kaip 10 metų gyvena kitoje ES šalyje (ne savo pilietybės valstybėje). Šių persikėlusių
asmenų skaičiai pateikti 1 diagramoje.
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1 diagrama. Neseniai persikėlę ES 28 aktyvūs darbingo amžiaus (20–64 metų) asmenys
pagal gyvenamąją šalį, 2015 m. duomenimis (tūkst.)

Pastaba: Mažesni negu 50 000 neseniai persikėlusių asmenų skaičiai nėra nurodyti.
Šal nis: Metinė ataskaita dėl darbo jėgos judumo Europos Sąjungoje galutinės ataskaitos, Europos
Komisija, 2016 m. gruodžio mėn.

Su darbo jėgos judumu susijusi atsakomybė
Siekiant įvertinti įvairių lygmenų atsakomybę už laisvo darbuotojų judėjimo užtikrinimą
reikia turėti omenyje, kad ši laisvė yra tiesiogiai taikytina valstybėse narėse, taigi dėl bet
kokio diskriminavimo galima pateikti ieškinį nacionaliniam teismui. Komisija taip pat gali
tiesiogiai imtis veiksmų ir galbūt pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš valstybę
narę, į kurias įtraukiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Vis dėlto užimtumo ir
socialinė politika yra visų pirma valstybių narių atsakomybės sritis. Ši bendra atsakomybė
parodyta 2 diagramoje.
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2 diagrama. Su darbo jėgos judumu susijusi atsakomybė

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

Europos Komisija ir darbo jėgos judumas
Persikėlimas į kitą šalį dėl užimtumo priežasčių iš esmės yra asmeninis sprendimas,
tačiau darbo jėgos judumą galima palengvinti, ir ES finansavimu galima naudingai remti su
darbo jėgos judumu susijusius veiksmus. Komisija 2010 m. savo pažangaus, tvaraus ir
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integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“2 užsibrėžė tikslą lengvinti darbo jėgos
judumą, siekiant, kad darbo jėgos pasiūla labiau atitiktų paklausą, ir tai remiant iš Sąjungos
struktūrinių fondų, ypač ESF. Siekiama „skatinti į ateitį orientuotą ir visa apimančią darbo
jėgos migracijos politiką, kuri padėtų lanksčiai reaguoti į darbo rinkų prioritetus ir poreikius“.
Pastaraisiais metais Komisija paskelbė kelis politikos dokumentus, pasiūlymus dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų, taip pat gaires dėl darbo jėgos judumo, pabrėždama jo, kaip ES
politikos, svarbą (žr. 3 diagramą).
3 diagrama. Komisijos vykdytų veiksmų, susijusių su darbo jėgos judumu, laiko juosta

2016 m.

Reglamentas 2016/589 dėl EURES tinklo atkūrimo – EURES atkūrimas

2015 m.

2015 m. pateiktos gairės dėl užimtumo toliau taikomos 2016 m. – darbuotojų judumas turėtų būti skatinamas
siekiant išnaudoti visas Europos darbo rinkos teikiamas galimybes

2014 m.

Parengtas gairių projektas dėl veiksmų programos turinio
Direktyva 2014/50/ES – nustatyti būtiniausi reikalavimai siekiant didinti darbuotojų judumą
Direktyva 2014/54/ES – nustatytos priemonės, kad būtų galima naudotis darbuotojams suteiktomis teisėmis

2013 m.

Direktyva 2013/55/ES dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo
Reglamentas 1304/2013 dėl ESF, skirtas tvarių ir kokybiškų darbo vietų skatinimui ir paramai darbo jėgos judumui
Reglamentas Nr. 1296/2013, kuriuo nustatyta EaSI programa

2012 m.

Užimtumo srities dokumentų rinkinys (COM(2012)173 final)
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridėtas prie užimtumo srities dokumentų rinkinio – dėl EURES reformos
siekiant „Europa 2020“ tikslų
Įgyvendinimo sprendimas 492/2011 (2012/733/ES) – EURES pertvarkymas

2011 m.

Reglamentas Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo (juo panaikinta bet kokia ES / ELPA valstybių darbuotojų
diskriminacija dėl pilietybės)

2010 m.

Strategija „Europa 2020“
Užimtumo gairės (galiojusios iki 2014 m.)

2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.

ESF reglamentas Nr. 1081/2006

Šal nis: Europos Audito Rūmai.

2

COM(2010) 2020 galutinis, 2010 3 3.
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ES finansuojami veiksmai, kuriais lengvinamas darbo jėgos judumas
Europos socialinis fondas (ESF) yra valdomas Komisijos ir valstybių narių. Vienas iš jo
tikslų yra didinti darbuotojų geografinį ir profesinį judumą Europos Sąjungoje3. Visas jo
finansavimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sudaro 86,4 milijardo eurų. Iš šios
sumos apie 27,5 milijardo eurų skirta konkrečiam teminiam tikslui „didinti tvarų ir kokybišką
užimtumą ir remti darbo jėgos judumą“4, pagal kurį valstybės narės gali finansuoti darbo
jėgos judumo veiksmus. Valstybių narių tokiems tikslams naudojamos sumos nėra žinomos.
Komisijos valdomą užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programą sudaro trys kryptys,
viena iš jų – EURES (Europos socialinių tarnybų tinklo) – kryptimi siekiama lengvinti darbo
jėgos judumą. EaSI programos finansavimas 2014–2020 m. laikotarpiu yra 919 milijonų eurų.
Konkrečiai EaSI‐EURES veiklai finansuoti skirta 165 milijonai eurų – 18 % viso finansavimo.
Pagal EaSI‐EURES remiama veikla, kuria skatinamas savanoriškas geografinis darbuotojų
judumas. Šios veiklos apžvalga pateikta 4 diagramoje.

3

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 162 straipsnis.

4

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo
(OL L 347, 2013 12 20, p. 470) 3 straipsnis.
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4 diagrama. Įvairi EaSI‐EURES krypties veikla

Šal nis: Europos Audito Rūmai.

AUDITO APIMTIS IR METODAS
Įvertinome, kaip Komisija užtikrina laisvą darbuotojų judėjimą, ir ES veiksmų, kuriais
lengvinamas darbo jėgos judumas, veiksmingumą.
Pirmiausia išnagrinėjome:
‐

informavimo priemones, Komisijos naudojamas teikiant paramą darbuotojams,
norintiems persikelti arba jau persikėlusiems į kitą valstybę narę, ir veiksmus, kurių
Komisija imasi siekdama pašalinti esamas kliūtis darbo jėgos judumui; tai apima ir
duomenis, kuriuos Komisija renka apie darbo jėgos judumo srautus ir tendencijas (I
dalis);
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‐

kiek veiksmingai ES finansavimu remtas darbo jėgos judumas per ESF ir pagal EaSI
programą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (II dalis).
Auditą atlikome nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. liepos mėn.; jo metu atlikome

šiuos patikrinimus:
‐

peržiūrėjome su darbo jėgos judumu susijusius Komisijos veiksmus;

‐

apsilankėme ir surengėme interviu atitinkamose nacionalinėse Vokietijos,
Liuksemburgo, Lenkijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės institucijose;

‐

peržiūrėjome 23 užbaigtus EaSI‐EURES tarpvalstybinių partnerysčių (TP) projektus,
finansuotus 2015 ir 2016 m., ir kalbėjomės su projektų vadovais Jungtinėje Karalystėje,
Lenkijoje, Liuksemburge ir Vokietijoje;

‐

surengėme EURES tinklo 28 nacionalinių koordinavimo centrų (NKC) ir Šveicarijos NKC
apklausą, siekdami gauti EURES veikimo apžvalgą, ir ištyrėme 50 laisvų darbo vietų, apie
kurias paskelbta EURES darbo judumo portale, informacijos kokybę;

‐

be to, auditorių grupei dirbti padėjo ekspertų grupė, sudaryta iš trijų darbo jėgos
judumo srities specialistų5.
Atliekant šį auditą nevertintas Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikis judėjimo

laisvei – šis svarbus klausimas tebesprendžiamas per ES ir Jungtinės Karalystės derybas. Per šį
auditą taip pat netirtas 2014 m. referendumo Šveicarijoje dėl imigracijos poveikis – kai šio
referendumo rezultatas bus įgyvendintas Šveicarijos teisės aktais, jis turės poveikį ES
darbuotojų laisvei persikelti į Šveicariją.

5

Ekspertų grupę sudarė: universitete dirbantis tyrėjas – Europos darbo jėgos judumo specialistas,
patyręs profesinės sąjungos narys iš Liuksemburgo didžiojo regiono ir Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto Darbdavių grupės atstovas.
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PASTABOS
I dalis. Komisija ėmėsi priemonių siekdama užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą, bet neturi
išsamios informacijos apie tai, kaip darbo jėgos judumas vyksta praktikoje
Pirmojoje dalyje apžvelgtos priemonės, kurių Europos Komisija ėmėsi remdama
darbuotojus, norinčius persikelti arba jau persikėlusius į kitą valstybę narę. Toliau joje
aptartos esamos kliūtys darbo jėgos judumui ir veiksmai, kurių Komisija ėmėsi siekdama jas
įveikti. Galiausiai I dalyje taip pat įvertinti duomenys, Komisijos surinkti stebint darbo jėgos
judumo srautus ir tendencijas, taip pat darbo rinkų pusiausvyros sutrikimus.
Komisija sukūrė priemonių siekdama informuoti piliečius apie jų teises, bet nežino, koks
yra informuotumas apie tas priemones
Svarbu, kad informacija apie sąlygas ir teises būtų prieinama tiems, kurie jau dirba arba
siekia dirbti kitoje šalyje. Be to, tie, kuriems tokia informacija būtų naudinga, turi žinoti, kad
jos yra ir kad ji yra jiems prieinama.
Komisija teikia piliečiams informaciją apie darbo jėgos judumo teises ir galimybes per
dvi tam skirtas interneto svetaines: „Jūsų Europa“ ir EURES (žr. 2 langelį).
2 langelis. Informacija apie teises ir galimybes dirbti kitoje valstybėje narėje
‐

Svetainėje „Jūsų Europa“6 teikiama bendra informacija apie darbą kitoje valstybėje narėje –
pavyzdžiui, apie asmens pagrindines teises ir socialinės apsaugos klausimus; svetainėje „Jūsų
Europos patarėjas“ taip pat teikiamos konsultacijos naudojant teisės ekspertų, dirbančių pagal
sutartį su Komisija, tinklą; „Jūsų Europa“ taip pat pateikta nuorodų į svarbias nacionalines
institucijas, taisykles ir paramos paslaugas.

6

http://europa.eu/youreurope/index.htm.
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‐

EURES7 portale galima sužinoti apie laisvas darbo vietas, apie kurias paskelbė valstybinės
užimtumo tarnybos (VUT) EURES darbo judumo portale, jame taip pat pateikta išsamesnės
informacijos apie nacionalines darbo rinkas ir teisės aktus. Be to, jame siūloma kreiptis į
specialius EURES konsultantus, kurie gali aktyviai padėti darbo ieškančiam asmeniui peržiūrėti
įvairias siūlomas galimybes įsidarbinti.

Be to, valstybės narės parengė savų informacijos šaltinių jose dirbantiems ES piliečiams
arba savo piliečiams, ketinantiems dirbti kitoje valstybėje narėje. Tokios sistemos gali būti
remiamos viešojo sektoriaus institucijų, profesinių sąjungų arba kitų organizacijų (žr. 3
langelį).
3 langelis. Pavyzdžiai, kaip valstybės narės teikia informaciją darbuotojams apie jų teises kitoje
šalyje
Lenkijos valdžios institucijos dėl su laisvu darbuotojų judėjimu ir judumu susijusių teisių parengė savų
gairių ES darbuotojams, atvykstantiems į Lenkiją, ir Lenkijos piliečiams, išvykstantiems į užsienį. Ši
informacija pateikiama brošiūrose lenkų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jas galima gauti
Lenkijos ambasadose ir konsulatuose kitose valstybėse narėse, Lenkijos darbo biržose, taip pat jos
Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerijos svetainėje.
Rumunijos valdžios institucijos savo interneto svetainėse aprašo teises, įgyjamas dėl laisvo
darbuotojų judėjimo. Rumunijos konsulatai kitose valstybėse narėse taip pat skelbia informaciją apie
darbo sąlygas atitinkamoje šalyje ir parūpina Rumunijos piliečiams skrajučių ir brošiūrų šiais
klausimais.

Komisija vertina tiek svetainės „Jūsų Europa“, tiek EURES naudotojų pasitenkinimą.
2016 m. 64 % svetainės „Jūsų Europa“ lankytojų įvertino šią svetainę kaip gerą arba labai
gerą priemonę, 25 % vertino ją patenkinamai, o 5 % – prastai arba labai prastai. 40 % EURES
portalo naudotojų sutiko, kad EURES yra lengva surasti ir kad jie šiomis paslaugomis vėl
naudosis ateityje.

7

https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage.
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Nors Komisija vertina naudotojų pasitenkinimą, ji neįvertino, kiek abi šios sistemos yra
žinomos ES piliečiams. Kad reikia didinti informuotumą, aišku ir iš 2017 m. Komisijos
ataskaitos8 išvadų: joje nustatyta, kad dauguma tų, kurie jau naudojasi EURES, šią svetainę
surado per paieškas internete arba atsitiktinai.
Komisija sukūrė sistemas, skirtas pranešti apie judėjimo laisvei prieštaraujančią
diskriminaciją, bet tokios diskriminacijos mastas ES lygmeniu vis dar nežinomas
Darbuotojai turi žinoti apie savo teises ir turėti galimybę pranešti apie diskriminaciją,
prieštaraujančią darbuotojų judėjimo laisvei. Siekiant sėkmingai įveikti diskriminaciją būtina
suprasti esamos diskriminacijos mastą ir rūšis.
SOLVIT yra Komisijos sistema, kurioje piliečiai gali pasiskųsti dėl neteisingų taisyklių arba
sprendimų, kuriuos priėmė nacionalinės viešosios administravimo institucijos. 2016 m.
SOLVIT išnagrinėjo 2 414 atvejų, susijusių su visais bendrosios rinkos aspektais. Viena iš
skundų kategorijų – laisvas darbuotojų judėjimas, o kitos kategorijos taip pat gali būti su
laisvu judėjimu netiesiogiai susijusios; tai apima profesinių diplomų pripažinimą, socialinę
apsaugą arba šeimos narių galimybę įgyti išsilavinimą. 2016 m. buvo nustatyti 34 su laisvu
darbuotojų judėjimu susiję atvejai.
Nuo 2010 m. Komisija pradėjo 33 teismo procesus prieš valstybes nares dėl judėjimo
laisvės ir 21 procesą, susijusį su socialinės apsaugos klausimais, netiesiogiai darančiais
poveikį tokioms teisėms.
Palyginti su ES persikėlusių darbingo amžiaus asmenų skaičiumi, kuris yra 11,3 milijono,
tiek per SOLVIT, tiek per pažeidimų nagrinėjimo procedūras nagrinėtų atvejų skaičius yra
labai mažas.
Kartu su SOLVIT kai kurios valstybės narės sukūrė piliečiams savas atskiras sistemas, kad
jie galėtų pranešti ir imtis veiksmų diskriminacijos atvejais. Pavyzdžiui, Liuksemburge

8

Įgūdžiams ir kvalifikacijoms skirtų ES paslaugų „prekių ženklo“ kūrimo poveikio tyrimas (Study on
Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications). Galutinė ataskaita. 2017 m.
kovo 17 d.
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užsieniečiai darbuotojai gali kreiptis į nacionalinę darbo inspekciją, kuri gali išnagrinėti
skundą. Kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Vokietijoje, darbuotojai gali kreiptis į profesinių
sąjungų valdomas informacines tarnybas, kuriose dirba specialūs tarpininkai, galintys perimti
skundą ir perduoti jį nacionalinėms institucijoms arba tiesiogiai kreiptis į darbdavius dėl
taikinimo.
Be savo sistemos SOLVIT ir teisės ekspertų tinklo, veikiančio per „Jūsų Europos
patarėją“, Komisija neturi daug žinių apie atvejus, apie kuriuos pranešta nacionaliniu
lygmeniu, nes apie juos nėra reguliariai pranešama Komisijai. Todėl ji nežino viso judėjimo
laisvei prieštaraujančios diskriminacijos masto. Pagal 2014 m. direktyvą9 valstybės narės
turėjo iki 2016 m. paskirti įstaigas, kurios skatintų, analizuotų, stebėtų ir remtų vienodą
elgesį su Sąjungos darbuotojais ir jų šeimų nariais. Šios paskirtosios įstaigos turi atlikti
apklausas ir analizes dėl nepagrįstų laisvo judėjimo teisės suvaržymų ir kliūčių arba
diskriminavimo dėl pilietybės.
Komisija ėmėsi veiksmų siekdama panaikinti kitus darbo jėgos judumo suvaržymus, bet
tam tikrų kliūčių tebėra
Darbuotojai taip pat gali susidurti su tam tikromis kliūtimis persikelti, kurios, nors ir nėra
jų teisių pažeidimas, vis vien gali kenkti darbo jėgos judumui (pavyzdžiui, kvalifikacijų
pripažinimas).
„Atsižvelgiant į jiems (ES piliečiams, kurie nori persikelti arba kurie iš tikrųjų persikelia)
kylančius sunkumus galima iš dalies paaiškinti, kodėl geografinis judumas tarp ES valstybių
narių buvo santykinai nedidelis: remiantis ES darbo rinkos tyrimu 2011 m. tik 3,1 %. darbingo
amžiaus Europos piliečių […] gyveno kitoje nei gimtojoje ES valstybėje narėje“10.

9

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių,
kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128,
2014 4 30, p. 8).

10

COM(2013) 236 final, 2013 m. balandžio 26 d. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo
teisėmis.
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2 lentelėje nurodytos darbo jėgos judumui kenkiančios kliūtys, apie kurias dažnai
pranešama Komisijos dokumentuose, kartu su veiksmais, kurių dėl jų ėmėsi Komisija, ir mūsų
vertinimu, kiek veiksmingi buvo tie veiksmai, kurių imtasi. Iš šios lentelės matyti, kad
Komisija ėmėsi veiksmų, siekdama pašalinti šias kliūtis darbo jėgos judumui, tačiau jie nėra
visada veiksmingi iš Europos darbuotojo, norinčio dirbti kitoje valstybėje narėje,
perspektyvos. Šių kliūčių naikinimas tebėra Europos Sąjungos vykdytinas uždavinys. Šias
likusias kliūtis reikia vertinti iš perspektyvos, kiek tebėra neišnaudoto Sąjungos darbo jėgos
judumo potencialo: 2014 m. gautais apklausų duomenimis, apie 2,9 milijono ES piliečių būtų
norėję persikelti į kitą valstybę per artimiausius 12 mėnesių, bet iš tiesų tai padarė tik kiek
daugiau kaip 1 milijonas darbuotojų.
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2 lentelė. Kliūtys darbo jėgos judumui, veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, ir jų veiksmingumo
vertinimas

Kliūtys

Trūksta informacijos
apie laisvo darbuotojų
judėjimo teises

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?
Taip

Europos
Komisija
Taip

Nėra pakankamai
informacijos apie
darbo galimybes

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Taip

Socialinės apsaugos
skirtumai

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Taip

Profesinių ir
akademinių diplomų
pripažinimas

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Veiksmų, kurių imtasi,
pavyzdys
Komisija sukūrė:
svetainę „Jūsų Europa“
EURES
sistemą SOLVIT
Komisija valdo EURES darbo
judumo portalą kartu su
nacionalinėmis VUT, šiame
portale teikiama bendros
informacijos apie nacionalines
darbo rinkas ir yra tiesiogiai
prieinama informacija apie
laisvas darbo vietas.
Komisija 2016 m. gruodžio
mėn. pateikė į savo darbo
jėgos judumo dokumentų
rinkinį įtrauktus pasiūlymus dėl
dabartinio Reglamento
Nr. 883/2004 ir jo
įgyvendinimo reglamento
peržiūros, daugiau dėmesio
skiriant išmokų mokėjimo
susiejimui su ta valstybe nare,
kuri rinko socialinio draudimo
įmokas; taip ši sistema taptų
teisingesnė ir joje būtų
daugiau lygybės.

Automatiškas universitetų
diplomų pripažinimas
Sukurta Europos
reglamentuojamųjų profesijų
sistema

Ar ši kliūtis darbo jėgos judumui
veiksmingai šalinama?
Taip

Nevisiškai pašalinta
Į EURES darbo judumo portalą
įtraukiamos ne visos laisvos darbo
vietos, esančios valstybėse, o
informacija apie laisvas darbo vietas
dažnai yra neišsami (žr. 51–
57 dalis).
Nevisiškai pašalinta
Valstybės narės šiuo metu teikia
didesnę reikšmę papildomų formų
pensinėms pajamoms, kuriomis
papildomos bazinių valstybinių
senatvės pensijų sistemos.
Direktyvoje 98/49/EB dėl pagal
darbo sutartį dirbančių asmenų ir
savarankiškai dirbančių asmenų
teisių į papildomą pensiją
išsaugojimo nėra nuostatų dėl
papildomų pensijų „perkeliamumo“,
t. y. gebėjimo perkelti teises gauti
tokių pensijų išmokas persikėlus į
kitą valstybę narę (nors tai jau yra
įmanoma nacionalinėse pensijų
sistemose).
Toks nepakankamas išmokų
perkeliamumas gali būti didele
kliūtimi, atgrasančia nuo darbuotojų
judumo.
Nevisiškai pašalinta
2016 m. darbo jėgos judumo
ataskaitoje nurodyta, kad dėl
profesinių diplomų pripažinimo
tebėra didelių kliūčių judumui.

Europos profesinė kortelė
(EPK) yra nauja pripažinimą
lengvinanti priemonė. Ji
išduodama nuo 2016 m. sausio
18 d.

Pastaba: Išsamesnės informacijos apie veiksmus, kurių imtasi, ir kaip mes juos įvertinome, pateikta
šios ataskaitos I priede.
Šal nis: Europos Audito Rūmai.

25
Tolesniame pavyzdyje 4 langelyje parodyta, kokių veiksmų ėmėsi Komisija ir kodėl jie
nėra visiškai veiksmingi.
4 langelis. Komisijos veiksmo, kuriuo siekta pašalinti nustatytą kliūtį darbo jėgos judumui, pavyzdys
Kliūtis – „profesinių ir akademinių diplomų pripažinimas“
Veiksmas – Europos profesinė kortelė (EPK)
Komisija sukūrė EPK, skirtą slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, chemikams,
fizioterapeutams, slidininkų ir kalnų gidams ir nekilnojamojo turto agentams. Tai elektroninis
pažymėjimas, kurį prašantys išduoti asmenys pateikia savo pripažinimui reikalingus įrodymus
patikrinti atitinkamai savo valstybės narės institucijai. Baigus tikrinti dokumentus, dokumentai kaip
įrodymai nusiunčiami priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri tada patikrina
profesinės kvalifikacijos lygiavertiškumą. Jeigu po šio patikrinimo nereikia imtis kompensacinių
mokymo priemonių, ši institucija išduoda EPK. Taip siekiama didesnio skaidrumo ir teisinio tikrumo
atitinkamų profesijų specialistams ir siekiama didinti jų judumą.
Nuo tada, kai pradėta naudoti EPK (2016 m. sausio 18 d.), visoje ES jau iš viso pateikti 3 239 prašymai
išduoti EPK ir pagal juos išduota 1 390 kortelių (2017 m. birželio mėn. duomenys).

Komisija stebi darbo jėgos judumo srautus ir tendencijas, tačiau valstybėse narėse turimus
duomenis būtų galima geriau panaudoti siekiant suprasti darbo rinkų pusiausvyros
sutrikimus
Rinkti geros kokybės duomenis apie darbo jėgos judumo srautus ir tendencijas yra
būtina siekiant priimti pagrįstus su darbo jėgos judumu susijusius sprendimus nacionaliniu ir
ES lygmenimis.
Darbo jėgos tyrimas (Labour Force Survey, LFS) yra didžiausia Europos namų ūkių
apklausa, per kurią renkami duomenys apie asmenų nuo 15 metų dalyvavimą darbo rinkoje.
LFS yra pagrindinis duomenų šaltinis, Komisijos naudojamas stebint darbo jėgos judėjimo
tendencijas11. Rengiama metinė darbo jėgos judumo ataskaita grindžiama daugiausia LFS

11

Kiti šaltiniai yra Eurostato demografiniai duomenys, Eurobarometro duomenys, administraciniai
duomenys, EBPO ir nacionaliniai duomenys.
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duomenimis ir joje pateikiami apibendrinti darbo jėgos atsargų ir metinių srautų duomenys.
Kiekvienais metais šioje ataskaitoje skiriama dėmesio konkrečioms temoms; 2016 m. tai
buvo tarpvalstybiniai darbuotojai ir grįžtamasis judumas.
LFS naudojimas darbo jėgos judumo stebėjimui turi tam tikrų trūkumų, kuriuos
pripažįsta Komisija12:
‐

tik 12 valstybių narių atsakyti į šios apklausos klausimus yra privaloma ir yra žinoma, kad
į jos klausimus neatsako didelė užsieniečių dalis (ypač dėl kalbos nemokėjimo);

‐

į daugelį valstybių narių neseniai atvykę užsieniečiai ir trumpalaikiai darbuotojai gali būti
neįtraukti į apklausą, nes atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas dėl visuotinių
apklausų, LFS dalyvauja tik tie asmenys, kurie šalyje jau yra vienus metus arba ilgiau;

‐

dėl mažo imties dydžio daugelyje šalių yra mažiau galimybių analizuoti duomenis pagal
respondentų pilietybę.
2005 m. Komisija nustatė, kad reikia kartu su LFS papildomai gauti geresnės informacijos

apie darbo jėgos judumo srautus tarp ES valstybių narių. Komisija sudaro metinį aktualių
duomenų šaltinių, esančių valstybėse narėse, sąvadą. 2016 m. beveik visos valstybės
pranešė, kad centralizuotai renka duomenis apie ne ES piliečius, kurie jose dirba arba yra
registruoti darbo ieškantys asmenys. Kai kurios VUT renka duomenis, iš kurių sudaromas
individualus ES darbuotojo „profilis“: pavyzdžiui, Vokietijos sistemoje kaupiama informacija
apie profesiją (profesinę veiklą), dirbamo darbo pobūdį ir darbuotojo išsilavinimą. Vis dėlto
įsitikinta, kad tokius duomenis panaudoti sunku, nes tarp valstybių narių trūksta
palyginamumo.
2010 m. Komisija pradėjo projektą „Darbo rinkų raidos stebėjimas Europoje“. Jo tikslas
buvo rinkti naujausią informaciją apie laisvas darbo vietas, kuria naudojantis taip pat būtų
galima iš anksto perspėti apie trukdžius ir neatitiktis ES darbo rinkose. Tai pasiekti buvo

12

Komisijos nustatytus trūkumus žr. Duomenų apie ES piliečius, gyvenančius ir (arba) dirbančius
kitose ES valstybėse narėse, šaltinių sąvade (Compendium of data sources on EU citizens
residing/working in other EU Member States), 2016 m. gruodžio mėn.
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sunku dėl duomenų trūkumo, pavyzdžiui, nepakako palyginamų duomenų apie laisvas darbo
vietas kiekvienoje valstybėje narėje. Vėliau šis siekis išreikštas 2016 m. EURES reglamente13,
kuriame reikalaujama nacionalinėse valstybių narių darbo programose atsižvelgti į judumo
srautų ir tendencijų duomenis ir analizuoti duomenis apie esamą ir prognozuojamą darbo
jėgos trūkumą arba perteklių. Komisijos 2016 m. ataskaitoje14 aprašyti atlikti darbo jėgos
trūkumo ir pertekliaus tyrimai ir ištirta galimybė šiuos su darbo jėgos trūkumu arba
pertekliumi susijusius poreikius derinti tarp valstybių.
Nustatėme, kad valstybės narės yra pasiekusios nevienodą lygį pagal tai, kiek kokybiška
ir išsami yra jų informacija apie įgūdžių ir darbo jėgos neatitiktis darbo rinkoje ir jų dydį. Iš tų
šalių, kuriose lankėmės, Vokietija ir Jungtinė Karalystė rengia daugiau duomenų, negu geba
pateikti Komisija, ir gali jais dvišaliu pagrindu dalytis su kitų valstybių narių VUT (žr. 5
langelį). 2016 m. Komisijos ataskaitoje taip pat pripažinta, kad reikia gerinti tokių duomenų
rinkimą visose valstybėse narėse. Per šį tyrimą tik 13 iš 26 duomenis pateikusių VUT galėjo
pateikti informacijos apie darbo jėgos trūkumo arba pertekliaus savo nacionalinėse darbo
rinkose dydį. Tuo metu, kai baigėme auditą, tebebuvo atliekamas išsamus vertinimas, kokių
įgūdžių ir darbo jėgos trūkumo arba pertekliaus esama valstybėse narėse.

13

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl
Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo
paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES)
Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

14

Europos Komisija, „Įvairių profesijų darbo jėgos trūkumo ir pertekliaus palyginimas, remiantis iš
Europos valstybinių užimtumo tarnybų ir Darbo jėgos tyrimų gautais duomenimis“ (A
comparison of shortage and surplus occupations based on analyses of data from the European
Public Employment Services and Labour Force Surveys), 2017 m. vasario mėn.
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5 langelis. Duomenų apie įgūdžių ir darbo jėgos neatitiktis valstybėse narėse pavyzdžiai
Vokietijos „Fachkräfteengpassanalyse“ – išsami specializuotos darbo jėgos trūkumo darbo rinkoje
apžvalga pagal regioną ir ekonomikos sektorių
Vokietijos valstybinė užimtumo tarnyba atlieka numatomų specializuotos darbo jėgos
(vok. Fachkräfte) trūkumų analizę, kurioje duomenys pateikiami išskaidyti pagal ekonomikos sektorių
ir regioną. Šios iniciatyvos imtasi Vokietijos demografinių pokyčių aplinkybėmis, esant žemam
nedarbo lygiui ir didėjant problemoms, kai tampa vis sunkiau samdyti darbuotojus specialistus. Šis
darbuotojų trūkumas matuojamas pagal likusias laisvas (neužpildytas) darbo vietas, regioninį
nedarbo lygį ir bedarbių bei laisvų darbo vietų skaičiaus santykį. Taigi, pavyzdžiui, minėtoje
ataskaitoje pateikiama tokia padėties, susijusios konkrečiai su mechatronikos ir automatikos
specialistų kvalifikacija, apžvalga:
Mechatronikos ir automatikos sričių specializuota darbo jėga, 2016 m. gruodžio mėn.
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Vokietijos valstybinė užimtumo tarnyba dvišaliu pagrindu dalijasi tokiais duomenimis su kitomis VUT,
siekdama gerinti iš tų kitų valstybių narių atvykstančių specialistų samdymo procesą, bet tie
duomenys nėra renkami ir išsaugomi ES lygmeniu.
…o Jungtinė Karalystė teikia daugiau išsamios informacijos apie trūkstamus įgūdžius, įskaitant
mažiausią darbo užmokestį, kurio galima tikėtis
Jungtinės Karalystės Darbo ir pensijų departamentas sudaro darbo rinkoje trūkstamų įgūdžių sąrašą į
šalį imigruojantiems darbuotojams. Šis sąrašas apima visą Jungtinę Karalystę (atskiras sąrašas skirtas
Škotijai), jame nurodomos laisvos darbo vietos ir duomenys apie konkretų darbą, taip pat mažiausias
darbo užmokestis, kurio galima tikėtis. Šis sąrašas yra prieinamas visuomenei ir juo pasidalijama su
kitomis valstybėmis narėmis15.

II dalis. ES finansuojamų veiksmų, kuriais lengvinamas darbo jėgos judumas, planavimo ir
stebėjimo trūkumai
Šioje ataskaitos dalyje vertinamas ES finansavimo veiksmingumas lengvinant darbo
jėgos judumą. Šiems tikslams tinkamos programos yra ESF ir EaSI programa. Išanalizavome
abiejų fondų finansinius asignavimus ir papildomumą tarp ESF ir EaSI programos tikslų. Taip
pat ištyrėme, ar tomis programomis veiksmingai remiamas darbo jėgos judumas ir kaip bet
kokia tokia veikla yra stebima.
Vertinome du EaSI‐EURES veiklos elementus: tarpvalstybinių partnerysčių (TP) valdomus
EURES projektus (vertinome tai, kaip jie parengti, ir veiklos rezultatų stebėjimą) ir EURES
darbo judumo portalą, visų pirma jo veiksmingumą padedant darbo ieškantiems asmenims
atrasti laisvas darbo vietas.

15

Žr. https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list.
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Visas darbo jėgos judumui skiriamo ES finansavimo dydis nežinomas ir fondų
papildomumas neužtikrinamas
Kai ES finansuoja veiklą pagal tokį svarbų prioritetą kaip darbo jėgos judumas, Komisija
turėtų užtikrinti, kad būtų galima nustatyti ir stebėti tokį finansavimą. Kai galima naudotis
keliais ES fondais, turėtų būti užtikrinamas papildomumas tarp jų.
5 diagramoje darbo jėgos judumui svarbios ES programos palygintos finansiniu požiūriu.
ESF yra galbūt pati svarbiausia priemonė, skirta remti užimtumui, kurio dalis yra darbo jėgos
judumas. Pagal vieną iš ESF teminių tikslų – tikslą „didinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir
remti darbo jėgos judumą“ (vadinamasis 8‐asis TT) ir su juo susijusį investicinį prioritetą
„darbo rinkos institucijų […] modernizavimas [įskaitant darbo jėgos judumą]“ (vadinamasis 7‐
asis IP) valstybės narės gali į programas įtraukti su darbo jėgos judumu susijusią veiklą.
Matoma, kad ESF finansavimas pagal 8‐ąjį TT – valstybės narės darbo jėgos judumo tikslams
gali gauti 27,5 milijardo eurų – yra kur kas didesnis negu 919 milijonų eurų EaSI programa,
konkrečiai jos EURES kryptis, kuriai skirta 165 milijonai eurų ir kuri taip pat skirta darbo jėgos
judumo klausimams spręsti.
5 diagrama. Atitinkamų finansavimo srautų, kuriuos galima naudoti darbo jėgos judumui
remti, palyginimas

ESF 8‐asis TT 2014–2020 m.: 27 505 milijonai eurų

EaSI 2014–2020 m.: 919 milijonų eurų

EaSI EURES kryptis 2014–2020 m.:
165 milijonai eurų

ESF 8‐asis TT, 7‐asis IP 2014–2020 m.: 954 milijonai eurų

Šal nis: Europos Audito Rūmai.

Dabartiniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, naudodamosi ESF, valstybės narės
galėjo planuoti su EURES susijusią nacionalinę veiklą (kaip antai personalo ir IT išlaidas,
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patiriamas dalyvaujančios VUT) ir rengti konkrečias judumo programas bei strategijas vietos,
regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis, naudodamos ESF lėšas. Komisija
pristatė šį naują požiūrį valstybėms narėms 2013 m., pabrėždama, kad tikslas yra gerinti
darbo rinkų veikimą, didinant tarpvalstybinį geografinį darbuotojų judumą16.
ESF veiksmų programų patvirtinimo 2013–2014 m. metu Komisija nestebėjo, kiek darbo
jėgos judumui skirtų veiksmų valstybės narės iš tiesų įtraukė į savo programas. 2015 m.
rugsėjo mėn., po pagrindinių ESF veiksmų programų patvirtinimo, stengdamasi surinkti tokią
informaciją Komisija nusiuntė valstybėms narėms klausimyną, prašydama pateikti duomenų
apie planuojamo skirti darbo jėgos judumui ES ir EURES veiksmams ESF biudžeto apimtį.
Tačiau buvo gauti tik 15 valstybių narių atsakymai. 12 iš atsakiusiųjų valstybių nurodė, kad
ESF lėšomis rems EURES paslaugas. Dėl tam skiriamų finansinių išteklių šios apklausos
vertintojas padarė išvadą, kad „dėl labai įvairių atsakymų ir didžiulių skirtumų, susijusių su
nurodytomis metinėmis arba visomis išlaidomis, iš 15 valstybių gautų duomenų rinkinių
palyginti neįmanoma“. 6 langelyje aprašyta, kaip atskiros valstybės narės naudoja ESF lėšas
tokiais tikslais.
6 langelis. Pavyzdžiai, kokia ESF finansuojama darbo jėgos judumui skirta veikla vykdoma
valstybėse narėse, ir atitinkama finansinė jos reikšmė
Portugalija
Pagal šios šalies programą remiami veiksmai, tiesiogiai skirti darbo ieškantiems asmenims arba
darbdaviams ir ypač susiję su informavimu, patarimais ir parama dėl įdarbinimo ir dėl darbuotojų
samdos, teikiama piliečiams arba darbdaviams, atitinkamai norintiems dirbti kitoje valstybėje narėje
arba joje pasamdyti darbuotojų.
Šiam tikslui Portugalija 2014–2020 m. laikotarpio programose skyrė 2,16 milijono eurų – tai yra
0,02 % viso šio laikotarpio ESF biudžeto (ES ir nacionalinio finansavimo), kuris yra 8,9 milijardo eurų.

16

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013.
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Airija
Airija remia darbo ieškančius asmenis per darbo muges, informacija apie Europoje esančias laisvas
darbo vietas platinama svetainėje „Jobsireland“, EURES portale ir EURES „Facebook“ puslapyje.
Darbdaviai turėjo galimybių organizuoti darbo muges, skelbti apie savo laisvas darbo vietas
„Jobsireland“ ir EURES portale, taip pat buvo remiami per darbuotojų paieškos užsienyje renginius.
Šiam tikslui Airija 2014–2020 m. laikotarpio programose skyrė 2,7 milijono eurų – tai yra 0,28 % viso
šio laikotarpio ESF biudžeto (ES ir nacionalinio finansavimo), kuris yra 948 milijonai eurų.

Steigiant ESF, ES darbo jėgos judumas nebuvo nustatytas kaip atskiras investicinis
prioritetas17 ir nebuvo niekaip kitaip numatyta skirti jam lėšų. Todėl tikrųjų ESF lėšų
biudžetų, skirtų EURES veiksmams ar darbo jėgos judumui 28 valstybėse narėse, dydžio
nustatyti neįmanoma, taigi nežinoma, kokiu finansavimu ir kokiais tikslais naudotasi.
Peržiūrėjome valstybių narių, kuriose lankėmės, ESF veiksmų programas ir negalėjome
nustatyti darbo jėgos judumui remti skirtų sumų. Per šią peržiūrą ir per savo apsilankymus
valstybėse narėse nustatėme, kad darbo jėgos judumui skirtų veiksmų, finansuojamų iš ESF,
programavimas joms nebuvo prioritetas. Rumunijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama
grįžtamojo judumo skatinimui, nes dėl nuolatinio darbuotojų išvykimo iš Rumunijos ėmė
trūkti darbo jėgos svarbiausiose ekonomikos srityse (žr. 7 langelį).

17

Europos Komisija, „Derybų dėl partnerystės sutarčių ir ESF veiksmų programų 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu rezultatų analizė“ (The analysis of the outcome of the negotiations
concerning the Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming
period 2014–2020), 2016 m. rugsėjo mėn.
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7 langelis. Darbo jėgos judumui skirti ESF finansuojami veiksmai penkiose valstybėse narėse,
kuriose lankėmės
Valstybė narė, kurioje
lankytasi

Ar dabartinėse ESF programose skiriama dėmesio darbo jėgos judumui
ES?
Ne

Vokietija

Skiriant ESF finansavimą daugiausia orientuojamasi į jaunimo, ilgalaikių
bedarbių ir migrantų integraciją į darbo rinką.
Ne

Liuksemburgas

ESF daugiausia dėmesio skiria daugiau nei 45 metų turintiems bedarbiams
ir mažiau nei 30 metų turinčių bedarbių integracijai į darbo rinką.

Lenkija

Nedaug dėmesio, pavyzdžiui, mokamos persikėlimo išmokos į kitą
valstybę narę išvykstančiam jaunimui.

Rumunija

Nedaug dėmesio, grįžtamasis judumas atgal į Rumuniją skatinamas
teikiant individualias paskolas.
Ne

Jungtinė Karalystė

Pirmenybė teikiama toms grupėms, kurioms darbo rinkoje yra mažiau
palankios sąlygos, įskaitant jaunimą, neįgaliuosius ir žemos kvalifikacijos
bei įgūdžių stokojančius asmenis.

Pagrindiniame reglamente, kuriame nustatytos bendrosios visų Europos struktūrinių ir
investicijų fondų (ESI fondai, tarp kurių yra ir ESF)18 taisyklės, reikalaujama, naudojantis
įvairiais ESI ir kitais ES fondais, siekti jų koordinavimo ir papildomumo. Pagrindiniame EaSI
reglamente taip pat reikalaujama, kad pagal EaSI programą vykdoma veikla „derėtų su kitais
Sąjungos veiksmais, pavyzdžiui, su Europos struktūrinių ir investicijų fondų veikla (toliau –
ESIF) <…> ir ją papildytų“19. Tačiau, kaip parodyta 6 diagramoje, EaSI programa ir ESF apima

18

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

19

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1296/2013 dėl
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir
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labai panašius veiksmus, kuriais siekiama panašių su darbo jėgos judumu susijusių tikslų. Abu
fondai skiria arba gali skirti finansavimą darbo jėgos judumui tarpvalstybiniu lygmeniu ir
juose numatyta konkrečių priemonių judumui skatinti, įskaitant paramą atitinkamų
institucijų bendradarbiavimui.
6 diagrama. Su darbo jėgos judumu susijusių sutampančių ESF ir EaSI tikslų palyginimas

ESF 8‐ojo TT tikslai

Galimybių gauti darbą jo i eškantiems asmenims
i r nea ktyvi ems asmenims, įs kaitant ilgalaikius
bedarbius ir asmenis, nutolusius nuo darbo
ri nkos, sudarymas taip pat pasitelkiant vi etos
uži mtumo iniciatyvas i r remiant darbo jėgos
judumą.

Darbo rinkos institucijų, pavyzdžiui, viešųjų ir
privačiųjų užimtumo tarnybų, modernizavimas,
atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas,
įskaitant veiksmus, kuriais, pasitelkus
mobilumo programas ir geresnį institucijų ir
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų
bendradarbiavimą, didinamas tarptautinis
darbo jėgos judumas.

EaSI programos EURES tikslai

Užtikrinti atitinkamai darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams
teikiamos informacijos apie laisvas darbo vietas ir darbo prašymų tvarką,
atitinkamos informacijos ir konsultacijų, taip pat bet kokios susijusios
informacijos, pavyzdžiui, apie gyvenimo ir darbo sąlygas, skaidrumą. To
siekiama dalijimusi ir sklaida tarptautiniu, tarpregioniniu ir
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis įprastais sąveikiais būdais
skelbimams apie laisvas darbo vietas ir darbo prašymams teikti, taip pat
kitomis tinkamomis priemonėmis, kaip antai teikiant individualias
konsultacijas ir kuruojant, ypač žemos kvalifikacijos asmenis.

Remti darbuotojų atrankos ir įdarbinimo į kokybiškas ir tvarias darbo
vietas EURES paslaugų teikimą užpildant laisvas darbo vietas ir
patenkinant darbo prašymus; EURES paslaugų rėmimas apima įvairius
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad darbo ieškantis asmuo sėkmingai
integruotųsi į darbo rinką; tokios paramos paslaugos gali apimti tikslines
judumo programas, kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo vietas tam
tikrame sektoriuje, profesijoje, šalyje ar šalių grupėje arba skirtas
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems žmonėms, kurie
linkę būti judūs, kai nustatytas akivaizdus ekonominis poreikis.

Šal nis: Europos Audito Rūmai.

Tarpvalstybinės partnerystės (TP) lengvina darbo jėgos judumą, tačiau yra trūkumų,
susijusių su TP projektų rengimu ir jų veiksmingumo ataskaitų teikimu
EaSI‐EURES tarpvalstybinės partnerystės sprendžia su darbo jėgos judumu susijusius
klausimus. Jas sudaro partneriai iš bent dviejų dalyvaujančių valstybių narių (arba

socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress (OL L 347, 2013 12 20, p. 238),
7 straipsnis.
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asocijuotųjų šalių), paprastai nacionalinės VUT, bet gali būti ir kitų dalyvių, tokių kaip
darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ar kitos regioninės asociacijos. Pagal EaSI‐
EURES TP gali prašyti metinio projektų finansavimo savo veiklai vykdyti. 8 langelyje pateiktas
pagal EaSI‐EURES finansuojamo TP projekto pavyzdys.
8 langelis. Aukštutinio Reino regiono tarpvalstybinis projektas – ilgalaikio ir sėkmingo
bendradarbiavimo pavyzdys

Šaltinis: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/.

EURES‐T Aukštutinio Reino regiono TP buvo įsteigta 1999 m. ir apima Badeno ir Pietų Palatinato
regionus (Vokietija), Elzaso regioną (Prancūzija) ir Argau, Bazelio, Bazelio miesto, Juros ir Zoloturno
kantonus (Šveicarija). Kiekvieną dieną šiame regione 93 300 žmonių vyksta į darbą kitoje šalyje; tai –
antras didžiausias pasienio darbuotojų skaičius ES.
Visų trijų šalių valstybinių užimtumo tarnybų, profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų
bendradarbiavimas teikia galimybę lengvinti tarpvalstybinį užimtumą.
Mūsų tikrintas Aukštutinio Reino regiono tarpvalstybinės partnerystės projektas buvo iš dalies
finansuojamas pagal EaSI‐EURES ir apėmė 8 iš 10 tikslų, nurodytų Komisijos paskelbtame metiniame
kvietime teikti pasiūlymus (projektai turi apimti bent penkis tikslus, kad būtų svarstomi).
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Priemonė pagal 4 tikslą – viena prieiga vieno langelio principu – Aukštutinio Reino regione sėkmingai
įgyvendinta: dirba trys tuo tikslu paskirti EURES konsultantai, su kuriais galima susisiekti telefonu arba
e. paštu, ir jie atsako į darbo ieškančių asmenų klausimus. 2016 m. naudojantis šia paslauga buvo
pateikta 2 271 užklausa.
Pagal 5 tikslą TP privalo planuoti ir diegti novatoriškas paslaugas. Aukštutinio Reino TP atveju tai
buvo parama tarpvalstybinei pameistrystei, ypač darbo ieškantiems jaunuoliams iš Prancūzijos,
norintiems būti pameistriais Vokietijos įmonėje.

Paraiškų teikimo etape tik nedaugelio projektų siekiami kiekybiniai rezultatai yra aiškiai
nustatyti
Peržiūrėjome 23 TP projektus (11 projektų 2015 m. ir 12 – 2016 m.20). Mūsų atliktas šių
projektų vertinimas pateiktas II priede. Nustatėme, kad Komisijos per kasmetinį procesą
finansuota ir patvirtinta veikla dažnai tebuvo praėjusių metų veiklos kartojimas. Dažniausia
veikla buvo konferencijų ir darbo mugių organizavimas, praktiniai seminarai, mokymo rašyti
CV kursai arba kalbų mokymas. Novatoriškesni sprendimai apėmė naudojimąsi socialiniais
tinklais („Facebook“, „Linkedin“, „Twitter“) arba ryšių su universitetais užmezgimą. Tokie
novatoriški sprendimai į programas įtraukiami retai.
Nustatėme, kad 21 projekto paraiškoje buvo kokybiškai apibūdinta esama padėtis,
pavyzdžiui, aprašyti judumo srautai ir tarpvalstybinio judumo regione motyvai. Tačiau buvo
nustatytos tik devynių projektų pradinės kiekybinių rodiklių reikšmės – pateikti skaičiai, pagal
kuriuos galima vertinti pažangą (7 diagrama). Dar pagal keturis projektus kiekvienais metais
buvo pateikta statistinių duomenų, kuriuos būtų buvę galima panaudoti kaip pradines
kiekybinių rodiklių reikšmes, vertinant pažangą, bet jie tam nebuvo naudojami.

20

Šių peržiūrėtų TP projektų 2015 m. finansavimas buvo 3,5 milijono eurų, o 2016 m. –
4,4 milijono eurų.
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7 diagrama. Pradinių rodiklių reikšmių, pagal kurias galima vertinti pažangą, nustatymas

Kiekybiniai r. 2015 m.

Ar nustatytos pradinės
rodiklių reikšmės

Kiekybiniai r. 2016 m.

TAIP
NE

Kokybiniai r. 2015 m.

Kokybiniai r. 2016 m.
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Projektų skaičius

Pradinė kiekybinio rodiklio reikšmė yra padėtis, pagal kurią galima vertinti projekto
rezultatus.
Pradinė kokybinio rodiklio reikšmė yra tik tarpvalstybinės situacijos aprašymas, kurio
negalima naudoti pažangai vertinti.
Šal nis: Europos Audito Rūmai.

Pastaba:

Projektų dotacijų susitarimuose reikalaujama rinkti ir teikti informaciją „apie veiksmų
išdirbius ir rezultatus“. Nepaisant to, atlikdami peržiūrą nustatėme, kad tik 16 iš 23 išrinktų
projektų buvo nustatyti išdirbių tiksliniai rodikliai (pavyzdžiui, dalyvių skaičius darbo mugėse,
organizuojamose pagal TP projektą) ir tik pagal devynis projektus buvo apibrėžti rezultatai
(dažniausiai numatomų įdarbinimų skaičius). Pagal kai kuriuos projektus nebuvo tiesioginio
ryšio tarp išdirbių ir rezultatų, nes išdirbių tiksliniai rodikliai buvo nustatyti, tačiau numatomi
rezultatai nebuvo apibrėžti. Vis dėlto nustatėme, kad padėtis pagerėjo nuo 2015 iki 2016 m.,
nes pradėta nustatyti rezultatų tikslinius rodiklius: 2015 m. tikslinis rezultatų rodiklis buvo
nustatytas tik 18 % projektų, o 2016 m. ši dalis padidėjo iki 58 %.
9 langelyje parodyta įvairi su mūsų vertintų projektų planavimu ir veiklos rezultatų
stebėjimu susijusi praktika.
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9 langelis. Gera praktika ir netinkama praktika pagal 23 EURES TP projektus
Nuo netinkamos praktikos…
Pagal daugumą projektų nustatomi tik išdirbiai. Pavyzdžiui, pagal tarpvalstybinio Italijos, Slovėnijos ir
Kroatijos bendradarbiavimo projektą EURADRIA nebuvo nustatyta jokių kiekybinių pradinių rodiklių
(dabartinės būklės) reikšmių ir nebuvo pateikta tikslinio rezultatų (t. y. įdarbinimų) rodiklio, taip pat
nebuvo vertinami projekto rezultatai (įdarbinimai, darbo suradimo atvejai). Vis dėlto buvo pateikti šio
projekto išdirbių rodiklių duomenys, tokie kaip konferencijų arba praktinių seminarų dalyvių skaičius.
…iki geros praktikos
Kai kuriais mažesnio masto tarpvalstybinio bendradarbiavimo atvejais, pavyzdžiui, per vieną Danijos
ir Švedijos (Zundo) projektą, nustatomi tikslingesni veiksmai ir galima pateikti skaičiais išreikštus
pradinės padėties rodiklių ir tikslinių rodiklių dydžius bei projekto rezultatus – įdarbinimų skaičių.

EaSI stebėjimo sistemoje nėra galimybės realių TP projektų rezultatų apibendrinti programos
lygmeniu
Komisija stebi TP projektų veiklą naudodama standartinį ataskaitų šabloną, kurį privalo
užpildyti kiekvienas projekto koordinatorius. Tokią ataskaitą sudaro kokybinės ir kiekybinės
informacijos dalys. Kiekybinėje dalyje neteikiama duomenų apie jokius su darbo jėgos
judumu susijusius išdirbius ar rezultatus. Kokybinei informacijai skirtą ataskaitos dalį daugelis
projektų koordinatorių naudoja tam, kad paaiškintų gautus išdirbius ir kartais rezultatus, bet
kadangi tokio paaiškinimo nereikalaujama, trūksta nuoseklumo ir suderinamumo, taigi
išdirbių ir rezultatų duomenis apibendrinti yra sunku.
2016 m. Komisija pateikė papildomą TP projektų ataskaitų šabloną. Naujajame šablone
reikalaujama pateikti duomenis, kurių, kaip sužinojome lankydamiesi projektų vietose,
nebuvo įmanoma gauti dėl naujos prašomos taikyti statistinės klasifikacijos. Be to, kai kurie
papildomi duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti naujajame šablone, gaunami ne iš paties
TP projekto, o iš klausimyno, kurį Komisija kas mėnesį pateikia visiems ES dirbantiems EURES
konsultantams. Dėl to pavienių projektų ataskaitos yra mažiau patikimos, nes teikiami
duomenys nėra projekto veiklos duomenys. Apskritai reikia toliau gerinti veiksmus, kurių
imamasi siekiant tobulinti ex post stebėjimą.
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Komisija siekia, kad EURES darbo judumo portalas taptų tikra Europos įdarbinimo ir
darbuotojų samdos priemone, bet tai pasiekti bus sunku
EURES portale darbo ieškantys asmenys gali rasti informacijos apie darbo rinkas kitose
valstybėse narėse ir gauti pranešimus apie laisvas darbo vietas iš visų ES ir ELPA šalių EURES
darbo judumo portale. Darbdaviai taip pat gali jame skelbti apie savo laisvas darbo vietas
darbo ieškantiems asmenims kitose šalyse. Portalą prižiūri Komisija21.
EURES darbo judumo portale pateikiama tik maža esamų darbo galimybių dalis
Savo 2016 m. pasiūlyme dėl EURES pertvarkos (Reglamentas (ES) 2016/589) Komisija
pareiškė, kad „siekiant propaguoti darbuotojų judėjimo laisvę, informacija apie visas laisvas
darbo vietas, kuri VUT ir kitiems EURES nariams <…> pranešta viešai, turėtų būti skelbiama
EURES portale“. „Neišsami darbo vietų duomenų bazė ES lygmeniu“ buvo vienas iš Komisijos
2014 m. nurodytų pagrindinių EURES trūkumų.
Per apklausas nacionalinių koordinavimo centrų mums pateikti duomenys rodo, kad
vienuolikoje valstybių narių 2016 m. daugiau kaip 90 % VUT registruotų laisvų darbo vietų
taip pat buvo paskelbtos EURES darbo judumo portale. Tačiau keturios valstybės narės jų į
EURES pateikė mažiau nei 20 %, kaip parodyta 8 diagramoje. Bendrai imant, reikšminga dalis
nacionalinių VUT laisvų darbo vietų nėra skelbiama EURES darbo judumo portale.

21

Šio portalo plėtros, tvarkant įrašus apie laisvas darbo vietas, išlaidos 2016 m. buvo 5 milijonai
eurų.
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8 diagrama. Valstybėse esančių VUT laisvų darbo vietų, apie kurias paskelbta EURES
portale, procentinė dalis 2016 m.
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Pastaba. Duomenys gauti iš valstybių narių NKC, kurie pateikė atsakymus į mūsų apklausą. Nebuvo
Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos ir Rumunijos duomenų. Kai kurie NKC nurodė techninių
problemų, kaip antai pakartotinis darbo vietų įvedimas į nacionalines duomenų bazes, pavyzdžiui, kai
viena laisva darbo vieta skelbiama keliuose skelbimuose. Tai gali paveikti pateikiamų duomenų
patikimumą.
Šal nis: Europos Audito Rūmai.

Išanalizavome NKC pateiktus apklausos duomenis siekdami palyginti nacionalinių VUT
registruotų laisvų darbo vietų, apie kurias paskelbta EURES, dalies pokytį nuo 2015 iki
2016 m. 13 valstybių narių ši dalis nepakito arba padidėjo, tačiau devynių valstybių narių –
sumažėjo. Iš 9 diagramoje pateiktų duomenų galima įvertinti, kad VUT registruotų laisvų
darbo vietų, apie kurias paskelbta EURES darbo judumo portale, bendra dalis nuo 2015 iki
2016 m. sumažėjo 15 %.
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9 diagrama. Nacionalinių VUT laisvų darbo vietų, apie kurias paskelbta EURES portale,
dalies pokytis nuo 2015 iki 2016 m.
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Pastaba: Duomenys gauti iš valstybių narių NKC, kurie pateikė atsakymus į mūsų apklausą. Nebuvo
Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos ir Rumunijos duomenų. Kai kurie NKC nurodė techninių
problemų, kaip antai pakartotinis darbo vietų įvedimas į nacionalines duomenų bazes, pavyzdžiui, kai
viena laisva darbo vieta skelbiama keliuose skelbimuose. Tai gali paveikti pateikiamų duomenų
patikimumą.
Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

Reglamente (ES) 2016/589 valstybėms narėms taip pat leista suteikti darbdaviams
galimybę neskelbti apie laisvą darbo vietą EURES darbo judumo portale, „[…] jei darbdavys
yra atlikęs objektyvų su atitinkamu darbu susijusių reikalavimų, konkrečiai, darbo pareigoms
tinkamai atlikti reikalingų konkrečių gebėjimų ir kompetencijų įvertinimą, kuriuo remdamasis
darbdavys pateisina tai, kad informacijos apie laisvą darbo vietą neskelbia vien tik dėl tų
priežasčių“. Valstybėse narėse, kuriose lankėmės, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl laisvų
darbo vietų skaičius EURES yra kur kas mažesnis negu nacionaliniuose VUT darbo portaluose.
Darbdaviai gali paprasčiausiai nesutikti, kad apie jų laisvas darbo vietas būtų skelbiama
EURES, ir jiems nereikia to niekaip pagrįsti.
Tačiau net jeigu VUT pateiktų į EURES darbo judumo portalą visas laisvas darbo vietas,
registruotas tam skirtoje nacionalinėje duomenų bazėje, jos vis vien sudarytų tik mažą visų
darbo rinkoje esančių laisvų darbo vietų dalį. Pavyzdžiui, Liuksemburge visos į nacionalinę
VUT duomenų bazę įtrauktos darbo vietos sudaro tik 18 % visų įdarbinimų darbo rinkoje per
metus. Liuksemburgo darbdavių darbo vietos, apie kurias paskelbiama EURES darbo portale,
sudaro tik 4 % visų šių įdarbinimų per metus.
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Per neseniai atliktą apklausą22, kurioje dalyvavo asmenys, kurie naudojasi bent viena iš
11 įvairių piliečiams skirtų interneto svetainių, susijusių su įgūdžiais ir užimtumu, tik 36 % iš
tų svetainių naudotojų nurodė, kad tikriausiai naudotųsi EURES, jeigu ieškotų darbo kitoje
valstybėje. Kartu su tokiais galutinių naudotojų atsiliepimais, 10 iš 27 mūsų apklausoje
dalyvavusių nacionalinių NKC mano, kad EURES – ir kaip įdarbinimo portalas darbo
ieškantiems asmenims, ir kaip darbo portalas darbdaviams – yra mažiau veiksmingas negu jų
VUT sistemos.
Darbo ieškantiems asmenims apie paskelbtas laisvas darbo vietas teikiama neišsami
informacija
Stengdamiesi suprasti, su kokiais praktiniais sunkumais susiduria darbo ieškantys
asmenys, naudodamiesi EURES portalu, išanalizavome skelbimus apie laisvas darbo vietas
naudodami tam tikrus lyginamuosius kriterijus, kuriuos laikėme naudingais bet kokiai darbo
paieškai. Pasirinkome dvi – elektros (elektronikos) inžinieriaus ir slaugos darbuotojo –
profesijas. Iš viso atsitiktine tvarka išrinkome peržiūrėti 50 EURES skelbimų apie laisvas darbo
vietas devyniose valstybėse pagal kiekvieną iš šių profesijų. Ši peržiūra atskleidė, kad vis dar
galima reikšmingai pagerinti darbo ieškantiems asmenims teikiamą informaciją. Pavyzdžiui,
dėl 39 laisvų darbo vietų nebuvo nurodyto termino, iki kurio galima teikti kandidatų
paraiškas, 28 iš jų nebuvo pateikta informacijos apie reikiamą išsilavinimo lygį, 26 iš jų
nebuvo nurodytas tam darbui reikalingas kvalifikacijos lygis, 44 iš jų nebuvo nenurodyta net
skelbiamo darbo pradžios data, 33 iš jų nebuvo pateikta informacijos apie darbo valandų
skaičių per savaitę, o 35 iš jų nebuvo duomenų apie darbo užmokestį.
Sėkmingų įdarbinimų per EURES tinklą stebėjimas nėra patikimas, nors tai yra vienas iš
pagrindinių EaSI veiklos rezultatų rodiklių
Naudojantis EaSI‐EURES tinklu pasiektų įdarbinimų vertinimas yra jo veiksmingumo
matas. Pasak Komisijos, 2016 m. dėl EURES konsultantų paramos įsidarbinta 28 934 kartus –

22

Įgūdžiams ir kvalifikacijoms skirtų ES paslaugų „prekių ženklo“ kūrimo poveikio tyrimas (Study on
Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications). Galutinė ataskaita, 2017 m.
kovo 17 d.
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tai reiškia, kad įdarbinimu baigiasi 3,7 % visų kontaktų tarp darbo ieškančių asmenų ir EURES
konsultantų.
Komisija renka tokius duomenis, kas mėnesį tiesiogiai pateikdama klausimyną EURES
konsultantams. Yra problemų dėl nepakankamo duomenų tikslumo: atsakymus atsiunčia
vidutiniškai 60 % konsultantų, o jų atsiliepimai grindžiami asmeniniais vertinimais, kurių
patikimumas nėra papildomai patvirtinamas. Kai per savo apsilankymus kalbėjomės su NKC
darbuotojais, jie dažnai negalėjo patvirtinti skaičių, Komisijos pateiktų savo viešai
paskelbtuose stebėjimo dokumentuose. Siekiant rinkti patikimesnius duomenis, kad būtų
galima vertinti EaSI‐EURES veiklos rezultatus, Komisija per EURES reformą 2016 m. taip pat
turėjo pasiūlyti išsamius nurodymus, kaip rinkti ir analizuoti duomenis stebint ir vertinant
EURES tinklo veikimą23.
Kai atlikome nacionalinių NKC apklausą, tik 3 iš 27 atsakiusių NKC nurodė, kad geba
suskaičiuoti įdarbinimus. Du didžiausi sunkumai, kliudantys tai daryti, yra tokie:
‐

darbdaviai gali atsiimti skelbimus apie laisvas darbo vietas ir nepranešti, ar į savo darbo
vietą priėmė per EURES darbo ieškojusį asmenį (tai nurodė 21 valstybė narė);

‐

nėra sistemingo tolesnės EURES paskelbtų laisvų darbo vietų stebėjimo (pavyzdžiui,
skelbimai apie laisvas darbo vietas panaikinami po nustatyto standartinio termino) (16
valstybių narių).

Ir Jungtinės Karalystės, ir Vokietijos NKC nebeskaičiuoja tokio rodiklio savo laisvų darbo vietų
duomenų bazėse, o vietoj to yra linkusios vertinti veiksmingumą pagal rezultato rodiklį, tokį
kaip nedarbo lygis. Komisija šiuo metu peržiūri EURES rezultatų vertinimo sistemą, įskaitant
jos veiklos rezultatų rodiklius, tačiau įdarbinimų rodiklį ketina toliau taikyti. Vis dėlto, kad jis
būtų patikimas, ji turės išspręsti minėtas problemas.

23

Reglamento (ES) 2016/589 32 straipsnis.

44
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Apskritai padarėme išvadą, kad Europos Komisija taiko kelias priemones, kuriomis siekia
užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą, tačiau jas būtų galima patobulinti. Be to, neįmanoma
sužinoti apie ES finansuojamus veiksmus, kuriais gerinamas darbo jėgos judumas naudojantis
ESF, o tokių veiksmų veiksmingumo neįmanoma tinkamai stebėti pagal EaSI programą.
Komisija taiko kelias priemones, skirtas darbuotojams informuoti apie jų teises, tačiau
kiek piliečiai iš tiesų žino apie tokias priemones, tebėra nežinoma. Darbuotojai gali įvairiais
būdais pranešti apie judėjimo laisvei prieštaraujančią diskriminaciją, tačiau išsamios tokių
atvejų apžvalgos nėra. Nepaisant veiksmų, kurių ėmėsi Komisija, tebėra ir kitokių judėjimo
laisvės suvaržymų (žr. 14–28 dalis).
Darbo jėgos tyrimas (LFS) yra pagrindinė Komisijos priemonė renkant duomenis apie
darbo jėgos judumą, tačiau jį atliekant nėra visapusiškai apžvelgiami darbo jėgos judumo
srautai ir tendencijos. Valstybėse narėse yra geresnių duomenų, bet vis dar nebaigtas darbas
siekiant rinkti palyginamus duomenis Europos lygmeniu, kad būtų galima skatinti darbo jėgos
judumą (žr. 29–34 dalis).
Darbo jėgos judumas gali būti remiamas ES finansavimu pagal ESF ir EaSI programą. Dėl
atitinkamų tikslų panašumo jų papildomumą labai sudėtinga pasiekti. Komisijai nežinoma,
kaip visos valstybės narės naudoja ESF lėšas darbo jėgos judumui remti. EaSI programos
stebėjimo sistema turi kelis trūkumus. Finansavimas, kuriuo naudotasi pagal EaSI programą,
neturėjo didelio poveikio žinomiems įdarbinimams, palyginti su persikėlusių asmenų
skaičiumi (žr. 35–50 dalis).
EURES portalas taps tikra Europos įdarbinimo priemone tik tada, kai bus pašalinti tokie
trūkumai kaip, pavyzdžiui, tai, kad jame skelbiama tik apie mažą visų laisvų darbo vietų dalį
(žr. 51–60 dalis).
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Todėl rekomenduojame:
1 rekomendacija. Vertinti ES piliečių informuotumą apie esamas priemones, kuriomis
teikiama informacija apie laisvą darbuotojų judėjimą ir pranešama apie diskriminaciją
a)

Komisija turėtų vertinti piliečių informuotumo apie EURES, „Jūsų Europa“ ir SOLVIT lygį.

b)

Kai bus žinomas informuotumo lygis, Komisija ir valstybės narės turėtų naudotis šiais
duomenimis siekdamos tikslingiau taikyti ir populiarinti šias priemones.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. liepos mėn.

2 rekomendacija. Geriau panaudoti turimą informaciją, kad būtų galima nustatyti judėjimo
laisvei prieštaraujančios diskriminacijos rūšis
Komisija, siekdama geriau nustatyti diskriminacijos sritis ir kaip jos skiriasi įvairiose
valstybėse narėse, turėtų daugiau naudotis lengvai prieinamais valstybių narių duomenimis.
Turint tokios informacijos, bus galima imtis tikslingesnių veiksmų kovojant su diskriminacija.
Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. gruodžio mėn.

3 rekomendacija. Geriau rinkti ir naudoti duomenis apie darbo jėgos judumo tendencijas ir
srautus ir darbo rinkų pusiausvyros sutrikimus
Komisija turėtų kartu su valstybėmis narėmis gerinti darbo jėgos judumo duomenų rinkimą ir
jų palyginamumą, t. y. nustatyti judžių darbuotojų grupės sudėtį ir galimybes, naudojantis
darbo jėgos judumu, atkurti darbo rinkos pusiausvyrą.
Tada po šių analizių reikėtų tikslingomis intervencijomis spręsti įgūdžių ir darbo rinkos
pusiausvyros problemas. Tam reikėtų pasirengti tinkamu laiku iki kito programavimo
laikotarpio, kad valstybės narės galėtų tuo remtis nuspręsdamos dėl finansavimo
paskirstymo pagal Europos, tokias kaip ESF, programas.
Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m. kovo mėn.
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4 rekomendacija. Gerinti darbo jėgos judumui skiriamo ES finansavimo planavimą
Šiuo metu darbo jėgos judumui konkrečiai skiriama dėmesio pagal ESF ir EaSI programą.
Komisija turėtų įvertinti, kaip būtų galima geriau planuoti ES finansavimą siekiant užtikrinti
papildomumą ir geresnį ES finansavimo rezultatų stebėjimą.
Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m. kovo mėn. (pagal naująją daugiametę finansinę
programą).

5 rekomendacija. Gerinti EaSI‐EURES priemonių veiksmingumo, ypač įdarbinimui,
stebėjimą
a)

Komisija turėtų tikslinti savo taikomą EaSI‐EURES tarpvalstybinių partnerysčių projektų
stebėjimo sistemą, kad paraiškų teikimo etape būtų aiškus ryšys tarp tikslų, išdirbių ir
rezultatų – taip bus teikiamos geresnės stebėjimo ataskaitos projekto pabaigoje ir bus
apibendrinti TP rezultatai programos lygmeniu.

b)

Komisija turėtų patobulinti EaSI‐EURES veiklos rezultatų vertinimo sistemą, pateikdama
valstybėms narėms išsamius nurodymus dėl duomenų rinkimo ir analizės, kuriais
remdamosi valstybės narės turėtų užtikrinti patikimų duomenų rinkimą apie EURES
veiklą, ypač apie įdarbinimus.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. liepos mėn.

6 rekomendacija. Šalinti EURES darbo judumo portalo trūkumus
Valstybės narės turėtų pašalinti esamus EURES darbo judumo portalo trūkumus, kad šis
portalas iki 2018 m. taptų „tikra Europos įdarbinimo ir darbuotojų samdos priemone“. Tai
galima pasiekti:
a)

užtikrinant, kad didesnė VUT laisvų darbo vietų dalis būtų pateikiama EURES – tai
reiškia, kad valstybės narės turi skirti dėmesio tam, kokiomis sąlygomis darbdaviams
leidžiama nesutikti, kad apie jų laisvas darbo vietas būtų paskelbta EURES;
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b)

gerinant skelbimų apie laisvas darbo vietas kokybę – tai reiškia, kad valstybių narių VUT
turėtų užtikrinti, jog į EURES darbo portalą būtų įkeliami tik tie skelbimai apie laisvas
darbo vietas, kuriuose pateikta geros kokybės informacija, pavyzdžiui, kandidatų
paraiškų teikimo galutinis terminas, siūlomo darbo pobūdis, darbo užmokesčio
duomenys ir vieta, kurioje bus atliekamas darbas. Tokios informacijos teikimas duos
geresnių rezultatų ir darbo ieškantiems asmenims, ir darbdaviams.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2019 m. liepos mėn.

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m.
sausio 24 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus‐Heiner LEHNE

1
I PRIEDAS.
Mūsų atlikto veiksmų, kurių Komisija ėmėsi dėl kliūčių darbo jėgos judumui, vertinimo apžvalga

Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Taip
Trūksta
informacijos
apie laisvo
darbuotojų
judėjimo
teises

Nėra
pakankamai
informacijos
apie darbo
galimybes

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?

Komisija sukūrė:

Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?
Taip1

svetainę „Jūsų Europa“
EURES
Europos
Komisija

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Komisija administruoja EURES darbo
judumo portalą kartu su nacionalinėmis
VUT.
2016 m. gruodžio 13 d. Komisija pateikė
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo būtų

Svetainė „Jūsų Europa“ ir EURES yra geras
pagrindas, kuriuo naudojantis galima
gauti informacijos apie asmenines teises ir
nacionalines darbo rinkas.
SOLVIT yra patikima sistema, kurioje
teikiami skundai dėl nacionalinių
administravimo institucijų neteisingo
elgesio, o svetainėje „Jūsų Europos
patarėjas“ yra galimybė kreiptis į teisės
ekspertą.

SOLVIT

Taip

Mūsų vertinimo paaiškinimas

Nevisiškai
pašalinta

EURES darbo judumo portalas vis dar yra
neišsamus laisvų darbo vietų telkinys, nes
į jį įtrauktos ne visos laisvo darbo vietos,
apie kurias žinoma nacionalinėse VUT.

2

Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?

Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?

pakeistos ES socialinės apsaugos
koordinavimo taisyklės. Dabartines
taisykles siekiama atnaujinti,
užtikrinant, kad jos būtų teisingos,
aiškios ir lengviau vykdomos, taigi būtų
daugiau skaidrumo ir teisinio aiškumo
keliose socialinės apsaugos
koordinavimo srityse. Šis Komisijos
pasiūlymas perduotas svarstyti Europos
Parlamentui ir Tarybai.
Taip

Socialinės
apsaugos
skirtumai

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir jo
įgyvendinimo reglamentas apima šiuos
svarbiausius aspektus:


socialinės apsaugos sričių,
kurioms taikomas reglamentas,
išplėtimą įtraukiant valstybines
ankstyvojo išėjimo į pensiją
sistemas;



visuotinio vienodo požiūrio
principo ir išmokų

Mūsų vertinimo paaiškinimas

Iš nacionalinių VUT į EURES perkeliama
informacija apie laisvas darbo vietas
dažnai yra neišsami, todėl nepakankamai
vertinga darbuotojams, norintiems dirbti
užsienyje.

Nevisiškai
pašalinta

Valstybės narės šiuo metu teikia didesnę
reikšmę papildomų formų pensinėms
pajamoms, kuriomis papildomos bazinių
valstybinių senatvės pensijų sistemos.
Direktyvoje 98/49/EB dėl pagal darbo
sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai
dirbančių asmenų teisių į papildomą
pensiją išsaugojimo nėra nuostatų dėl
papildomų pensijų „perkeliamumo“,
t. y. gebėjimo perkelti teises gauti tokių
pensijų išmokas persikėlus į kitą valstybę
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Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?





Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?

Mūsų vertinimo paaiškinimas

perkeliamumo principo
įtvirtinimą;

narę (nors tai jau yra įmanoma
nacionalinėse pensijų sistemose).

gero administravimo principo
nustatymą: valstybių narių
institucijos įpareigojamos
tarpusavyje bendradarbiauti ir
teikti savitarpio pagalbą piliečių
labui;

Toks nepakankamas išmokų
perkeliamumas gali būti didele kliūtimi,
atgrasančia nuo darbuotojų judumo.

specialios sistemos sukūrimą
(elektroniniai socialinės
apsaugos informacijos mainai —
EESSI), kad būtų galima saugiai
elektroninėmis priemonėmis
keistis duomenimis tarp
nacionalinių institucijų; 2017 m.
liepos mėn. Europos Komisija
pradėjo naudoti šiems
elektroniniams mainams skirtą
programinę įrangą. Dabar
valstybės narės turi per 2 metus

Neseniai priimta Direktyva 2014/50/ES
siekiama šią problemą išspręsti. Joje
nustatyti minimalūs reikalavimai, kad
būtų didinamas darbuotojų judumas tarp
valstybių narių, padedant jiems geriau
įgyti ir išsaugoti teises į papildomas
pensijas. Valstybės narės turi perkelti šį
teisės aktą į nacionalinės teisės aktus iki
2018 m. gegužės mėn.

4

Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?

sujungti savo nacionalines
sistemas, kad galėtų visiškai
elektroninėmis priemonėmis
keistis duomenimis socialinės
apsaugos koordinavimo tikslais.
2014 m. balandžio 16 d. priimta
Direktyva 2014/50/ES dėl teisių į
papildomą pensiją įgijimo ir
išsaugojimo. Joje nustatyti minimalūs
judžių darbuotojų teisių į pensiją
apsaugos standartai.
Komisija 2016 m. gruodžio mėn. kaip
savo darbo jėgos judumo dokumentų
rinkinio dalį pasiūlė Reglamento
Nr. 883/2004 ir jo įgyvendinimo
reglamento Nr. 987/2009 peržiūrą. Šia
peržiūra siekiama labiau susieti išmokų
mokėjimą su ta valstybe nare, kuri rinko
socialinės apsaugos įmokas, taip

Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?

Mūsų vertinimo paaiškinimas
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Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?

Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?

Mūsų vertinimo paaiškinimas

padidinant teisingumą ir lygybę šioje
sistemoje.
Taip

Automatiškas universitetų diplomų
pripažinimas
Sukurta Europos reglamentuojamųjų
profesijų sistema

Profesinių ir
akademinių
diplomų
pripažinimas

Europos
Komisija ir
valstybės narės

Europos profesinė kortelė (EPK) yra
nauja pripažinimą lengvinanti priemonė.
Ji išduodama nuo 2016 m. sausio 18 d.
Pirmieji įvairių profesijų darbuotojų
naudojimosi šia priemone rezultatai
buvo tokie (2017 m. birželio 30 d.):
užregistruoti 3 239 prašymai išduoti EPK
ir išduota 1 390 EPK.

Taip –
Reglamentuoja
mųjų profesijų
kvalifikacijų
pripažinimo
atžvilgiu

Nevisiškai
pašalinta –
profesinių
kvalifikacijų

2016 m. darbo jėgos judumo ataskaitoje
nurodyta, kad dėl profesinių diplomų
pripažinimo tebėra didelių kliūčių
judumui.
Komisija sukūrė valstybėse narėse
reglamentuojamų profesijų duomenų
bazę, kurioje pateiktos kompetentingos
institucijos, į kurias reikia kreiptis dėl
kvalifikacijos ir diplomų pripažinimo.
Atliekant auditą nustatyta, kad kai
reglamentuojamų profesijų diplomų
pripažinimas atliekamas tinkamai, jis yra
sėkmingas ir didelė dalis pateiktų paraiškų
yra priimamos ir įvertinamos teigiamai.
EPK galima pradėti išduoti ir kitų judžių
profesijų darbuotojams, atitinkantiems
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje
nustatytus kriterijus, tačiau nėra
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Kliūtys

Kas atsakingas

Ar Komisija
ėmėsi
veiksmų?

Kokie buvo svarbiausi tų Komisijos
veiksmų elementai?

Ar kliūtis darbo
jėgos judumui
veiksmingai
šalinama iš
darbuotojų
perspektyvos?
pripažinimo
atžvilgiu

1

Mūsų vertinimo paaiškinimas

nustatytos datos, nuo kada reikėtų tai
daryti – tai bus svarstoma, kai bus įgyta
daugiau praktinės patirties naudojant šią
priemonę, ir pasikonsultavus su visais
atitinkamais suinteresuotaisiais
subjektais, įskaitant valstybių narių
institucijas. Komisija šiuo metu vertina
pirmųjų EPK naudojimo metų patirtį.

Kadangi bendras žinojimo apie šias sistemas lygis nėra įvertintas, neįmanoma nustatyti, ar visi darbuotojai, kurie domisi galimybėmis dirbti kitoje
valstybėje narėje, žino apie šias priemones.

1
II PRIEDAS.
Mūsų atlikto 23 peržiūrėtų EaSI‐EURES tarpvalstybinių partnerysčių projektų vertinimo apžvalga
Tikslinės rodiklių reikšmės

Pradinės rodiklių reikšmės

Stebėsena

Dalyvaujančios valstybės
narės

Suteikta ES dotacija
(didžiausia suma)

Įvykdymo lygis

2015/0062 EURADRIA 2015

IT, SI, HR

193 159.97

82.95%

12345789

Taip

Ne*

Taip

Ne

Taip

Ne

2015/0272 EURADRIA 2016

IT, SI

198 014.90

76.23%

123467

Taip

Ne*

Taip

Ne

Taip

Ne

VS/2015/0096 Northen Ireland/ Rep of Ireland 2015

IE, UK

220 663.32

82.46%

1235789

Taip

Ne*

Taip

Ne

Ne

Ne

VS/2015/0283 Northern Ireland/Rep of Ireland 2016

IE, UK

221 283.35

86.01%

12345689

Taip

Ne*

Taip

Taip

Ne

Ne

VS/2015/0065 Galicia‐North Portugal 2015

ES, PT

205 581.27

65.69%

124578

Taip

Ne*

Ne

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0279 Galicia‐North Portugal 2016

ES, PT

233 254.30

69.11%

1234567810

Taip

Ne*

Ne

Taip

Taip

Ne

VS/2015/0066 Bayern‐Tschechien 2015

DE, CZ

335 107.34

68.98%

123478

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Ne

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016

DE, CZ

708 075.60

82.95%

123478

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

VS/2015/0072 Oberrhein 2015

DE, FR, (SW)

485 053.56

76.22%

123478

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0314 Oberrhein 2016

DE, FR, (SW)

460 806.23

91.20%

12345678

Taip

Ne

Ne

Taip

Taip

Ne

VS/2015/0068 Oresund 2015

DK, SE

198 172.19

84.70%

123489

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

VS/2015/0278 Oresund 2016

DK, SE

195 512.96

80.97%

1234569

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

VS/2015/0082 Scheldemond 2015

NL, BE

213 504.91

71.24%

123678

Ne

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0285 Scheldemond 2016

NL, BE

214 281.46

77.29%

123456789

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0084 ERW‐ERMN‐EMR 2015

DE, BE, NL

617 629.20

87.99%

1234578

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

VS/2015/00281 ERW‐ERMN‐EMR 2016

DE, BE, NL

671 117.63

72.60%

123456789

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0095 Triregio 2015

DE, CZ, PL

216 130.78

85.32%

12345789

Taip

Ne*

Taip

Ne

Taip

Ne

VS/2015/0266 Triregio 2016

DE, CZ, PL

261 093.85

77.22%

1234568910

Taip

Ne*

Taip

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0101 Grande Region 2015

FR, BE, DE, LU

600 000

100.00%

123478

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Taip

VS/2015/0277 Grande Region 2016

FR, BE, DE, LU

646 242.28

97.87%

123456789

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

HU, AT

254 188.53

86.23%

123458

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

Projekto pavadinimas

VS/2015/0111 Pannonia 2015

Tikslai

Kokybiniai r.

Kiekybiniai r.

Išdirbis

Rezultatas

Išdirbis

Rezultatas

VS/2015/0268 Pannonia 2016

HU, AT

278 728

98.04%

12345689

Taip

Taip

Ne

Taip

Ne

Ne

VS/2015/0287 Beskydy 2016

CZ, PL, SK

272 124.90

43.58%

12345678910

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

Pastabos.
Tikslai parodo pasirinktos veiklos numerius: 1) klientų paslaugos darbuotojams 2) klientų paslaugos darbdaviams 3) geresnis darbo pasiūlos ir paklausos derinimas 4) vieno langelio principas 5) novatoriškų paslaugų kūrimas ir įgyvendinimas 6) įdarbinimo atvejų stebėjimas 7) judumo stebėjimas 8) CBP bendradarbiavimo
gerinimas 9) konkretūs įdarbinimo projektai (pavyzdžiui, MVĮ) 10) naujų pagalbos būdų sukūrimas.
* NE reiškia, kad yra statistinių duomenų, kuriuos būtų galima panaudoti nustatant pradinę kiekybinio rodiklio reikšmę, tačiau jie nėra nuosekliai naudojami (nėra tolesnės priežiūros).

Šal nis: Europos Audito Rūmai.

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS
ATASKAITOS
„KOMISIJA GERINA DARBO JĖGOS JUDUMĄ, BET ES LĖŠAS BŪTŲ GALIMA
NAUDOTI TIKSLINGIAU“ PASTABAS
SANTRAUKA
I. 2018 m. ES minės 50-ąsias steigiamojo reglamento dėl laisvo darbuotojų judėjimo metines.
Komisija mano, kad nuo 1968 m. Europos darbo jėgos judumo srityje padaryta didelė pažanga, kaip
matyti iš Europos Audito Rūmų nurodytų duomenų, tačiau išlieka poreikis užtikrinti, kad ES
taisyklės ir priemonės būtų taikomos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai. Atsižvelgdama į šį
poreikį, Komisija savo 2018 m. darbo programoje pasiūlė įkurti Europos darbo instituciją. Šioje
Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje pateikta naudinga šiems klausimams skirta analizė
ir rekomendacijos.
III. Informuotumo didinimo veikla įtraukta į kiekvieno atitinkamo dokumento ir priemonės
komunikacijos strategiją ir veiklą. Komisija mano, kad pagal Europos Sąjungos užimtumo ir
socialinių inovacijų (EaSI) programą finansuojamų veiksmų, kuriais lengvinamas darbo jėgos
judumas, veiksmingumas yra stebimas tinkamai.
IV. Komisija pripažįsta, kad išlieka judumo kliūčių. Todėl judumas tebėra svarbus jos darbotvarkės
klausimas, sprendžiamas stiprinant pagrindinius jos teisės aktus ir priemones bei pristatant naujas
plataus užmojo iniciatyvas.
V. Būtent dėl šios priežasties Komisija savo pasiūlyme dėl EURES reglamento numatė specialias
šiam klausimui skirtas nuostatas. Visos valstybės narės dabar turėtų prisidėti prie Reglamento (ES)
2016/589 30 straipsnyje numatytos analizės. Komisija tikisi, kad dėl jos ilgainiui pagerės duomenų
apie darbo jėgos trūkumą ir perteklių prieinamumas ir kokybė.
VI. Europos socialinis fondas (ESF) jau yra nustatęs 18 investavimo prioritetų. Daugeliu sektorinių
investavimo prioritetų siekiama gyventojams padėti rasti darbą (arba geresnį darbą) ir visiems
užtikrinti teisingesnes galimybes gyvenime. Todėl tokia parama sudaroma daugiau galimybių
visiems darbuotojams rasti darbą ten, kur jų reikia: savo regione ir (arba) valstybėje narėje ar už jų
ribų. Be to, valstybės narės ir regionai turi atitikti ir vadinamuosius lėšų telkimo pagal temas
kriterijus (žr. Reglamento 1304/2013 4 straipsnį). Bet koks papildomas investavimo prioritetas
sumažintų šiam tikslui skiriamą dėmesį.
VII. Komisija pripažįsta, kad galima toliau plėtoti sąveiką ir siekia gerinti savo programų rezultatus
bei didinti jų skaidrumą taikant geresnę stebėsenos sistemą.
VIII. Standartinio galutinės techninio įgyvendinimo ataskaitos šablono kiekybinėje dalyje yra
paramos išdirbių skiltis, kurioje įrašoma, kiek kartų teiktos informavimo, konsultavimo, įdarbinimo
ir darbuotojų samdos paslaugos. Tai vienas iš rodiklių, susijusių būtent su paslaugomis, kurias
paprastai teikia tarpvalstybinės partnerystės grupės. Todėl įgyvendinant programą sudaromas aiškus
nuoseklaus informacijos teikimo pagrindas.
Be to, projektų koordinatoriai paprastai rezultatus išsamiau paaiškina kokybinėje ataskaitos dalyje,
kurioje nurodo ir paaiškina pasiektus tarpvalstybinės partnerystės kiekybinius rodiklius, pavyzdžiui,
įdarbintų asmenų skaičių. Vėliau šie rodikliai platinami ir nurodomi pagal EaSI programą
finansuojamų projektų ir organizacijų stebėsenos ataskaitose, kurios skelbiamos portale EUROPA
(šiuo metu galima susipažinti su 7 tomais, kitas tomas dar rengiamas).
IX. Tikimasi, kad ši dalis padidės visiškai įgyvendinus Reglamentą (ES) 2016/589.
Komisija pažymi, kad atsakomybė už šios srities duomenų turinį ir techninę kokybę tenka
nacionalinių darbo portalų duomenų turėtojams, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2016/589. Taikant
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šiame reglamente numatytą sistemą, nacionaliniai duomenų teikėjai leidžia Komisijai gauti
duomenis iš nacionalinių darbo portalų, tačiau nesuteikia teisės tų duomenų keisti arba tikslinti.
Nustačiusi techninių neatitikimų, incidentų ar pasenusių duomenų, Komisija apie tai praneša
atitinkamam nacionaliniam duomenų teikėjui ir paprašo, kad duomenų teikėjai imtųsi reikiamų
veiksmų. Šie įgaliojimai informuoti apie neatitikimus neapima galimybės teikti pastabas dėl
duomenų apie laisvas darbo vietas vidinės kokybės (turinio).
X. Komisija pažymi, kad EURES personalo funkcija – darbuotojams teikti ir informaciją, ir
konsultacijas bei teikti pagalbą susiejant darbo pasiūlymus ir darbo ieškančius asmenis ir įdarbinant.
Bendravimas su informacijos ieškančiais arba konkrečių klausimų turinčiais darbuotojais siekiant
išspręsti kilusias problemas taip pat priskiriamas vertingiems paramos tikslinei gyventojų grupei
išdirbiams.
Sėkmingo įdarbinimo lygis turi būti vertinamas pagal konkrečių prašymų padėti įsidarbinti skaičių.
Įdarbinimo rodikliai gali skirtis pagal tikslinę grupę (turimą patirtį ir atitinkamus gebėjimus) ir
laisvos darbo vietos pobūdį (sunku rasti darbuotojų ar ne). Dėl šios priežasties Komisija nenustato
bendrų tikslinių arba lyginamųjų sėkmingo įdarbinimo lygio rodiklių.
XI.
a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir pabrėžia, kad jau imasi priemonių aktyviau taikyti
turimas priemones.
b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Numatomos Europos darbo institucijos (žr. atsakymą į I dalies pastabas) darbas turėtų padėti
Komisijai geriau pasinaudoti šia informacija.
c) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija iš dalies skirta valstybėms narėms.
Komisija, kiek tai su ja susiję, pritaria šiai rekomendacijai ir pabrėžia, kad jau imasi priemonių
aktyviau taikyti turimas priemones.
d) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir siekia išnagrinėti, kaip būtų galima apskritai pagerinti ES
skiriamo finansavimo darbo jėgos judumui struktūrą rengiant kitą daugiametę finansinę programą.
XII.
e) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
f) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
Komisija, atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų pasiūlymus, toliau šalins portalo trūkumus
atidžiau stebėdama, kaip taikomos nuostatos dėl darbdavių teisės atsisakyti, ir padėdama
valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu gerinti bendrą portale pateikiamų laisvų darbo vietų
kokybę.
ĮVADAS
8. 2017 m. teisėkūros institucija nusprendė peržiūrėti trijų EaSI programos krypčių ribas,
užtikrindama didesnį lankstumą ir atitinkamai galimybę papildomai finansuoti EURES kryptį.
PASTABOS
18. EURES darbo mobilumo portalas 2017 m. (iki 2017 m. gruodžio 4 d.) buvo daugiausia
lankytojų – 14,12 mln. apsilankymų ir 46,2 mln. peržiūrų – sulaukusi srities Europa.EU svetainė.
Komisija supranta, kad du Europos Audito Rūmų minimi kriterijai (internetinės paieškos arba
atsitiktinio suradimo) yra gana veiksmingi. Be to, Komisija mano, kad tai atspindi veiksmingą
atitinkamų nacionalinių partnerių darbą didinant informuotumą.
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30. Darbo jėgos tyrimas (Labour Force Survey, LFS) yra pagrindinis šaltinis, nes šis tyrimas yra
suderintas, todėl galima prasmingai lyginti dalyvaujančių šalių duomenis. Pateikiami duomenys
(daugiausia apie pilietybę arba gimimo šalį) apibendrinami tokiu lygmeniu, kuris turi atitikti
atrankinių tyrimų patikimumo kriterijus.
Komisija pabrėžia, kad LFS yra labai vertingas analizuojant darbo jėgos judumą (ir migraciją)
Sąjungoje. Šią LFS vertę pripažįsta viso pasaulio akademinė bendruomenė ir politikos tyrėjai ir
tyrimu yra aktyviai naudojamasi atsakant į klausimus apie judumą, migraciją Sąjungoje ir pan.
31. Europos Audito Rūmų nurodyti LFS trūkumai laipsniškai šalinami pasitelkiant statistikos
sistemą. Tačiau reikia pažymėti, kad LFS tyrimo apimtis – visi gyventojai, o ne konkrečiai judūs ES
gyventojai ir migrantai.
Pirma įtrauka. Valstybės narės bando skatinti užsieniečius dalyvauti ir imasi priemonių, kad
patikslintų duomenis dėl negautų atsakymų. Pavyzdžiui, kai kurios šalys pilietybę naudoja, kad
patikslintų duomenis dėl negautų atsakymų ir atlikdamos vertinimą. Klausimynai dažnai rengiami ir
pokalbiai vyksta taip pat ir užsienio kalbomis.
Valstybės narės kartu su Eurostatu stengiasi gerinti dalyvavimo apklausoje rodiklius.
Antra įtrauka. Nors pagal 12 mėnesių taisyklę į apklausą gali būti neįtraukti neseniai atvykę
užsieniečiai ir trumpalaikiai bei sezoniniai darbuotojai, ją taikant sudaromas nuoseklesnis bendras
darbo rinkos, įskaitant užsieniečius, vaizdas.
Trečia įtrauka. Siekiama nustatyti pakankamai didelę imtį, kuri leistų patikimai analizuoti
įvairiausias darbo rinkos savybes ir elgesį pagal pilietybę ir (arba) gimimo šalį. Tai dažnai būdinga
didesnėms valstybėms narėms ir Vakarų Europai, bet ne visoms šalims ar regionams.
Jeigu atliekant LFS kai kuriose šalyse ir regionuose duomenų negalima patikimai skaidyti pagal
pilietybę ir (arba) gimimo šalį, tai gali reikšti, kad judumas ir migracija Sąjungoje, kaip reiškinys,
tose šalyse yra retas ar net nežymus.
32. Siekdama analizuoti darbo jėgos judumo srautus, Komisija visų pirma naudojasi suderintais
Eurostato teikiamais duomenimis (daugiausia demografiniais ir LFS duomenimis). Komisija minėtu
sąvadu, parengtu su valstybėmis narėmis, naudojasi tada, kai reikia atlikti išsamesnę analizę.
Šie papildomi duomenų šaltiniai, nors nėra derinami Eurostato, iš tiesų gali būti labai naudingi tam
tikrais atvejais, kai nėra kitų patikimų arba palyginamų duomenų. Pavyzdžiui, taip buvo rengiant
2015 m. ataskaitą dėl laisvo darbuotojų iš Kroatijos judėjimo pereinamojo laikotarpio nuostatų
veikimo.
Be nacionaliniu lygmeniu renkamų duomenų apie socialinę apsaugą, ES lygmeniu sukurta išsami
valstybių narių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo duomenų rinkimo sistema (žr.
Reglamento (EB) Nr. 987/2009 91 straipsnį), skirta ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių
veikimui vertinti.
34. Komisija pabrėžia, kad savo pasiūlyme dėl EURES reglamento numatė atitinkamas nuostatas
būtent tam, kad būtų gerinamas duomenų apie darbo jėgos trūkumą arba perteklių rinkimas. Visos
valstybės narės dabar turėtų prisidėti prie Reglamento (ES) 2016/589 30 straipsnyje numatytos
analizės. Komisija tikisi, kad tai ilgainiui pagerins duomenų prieinamumą.
40. Komisija nusprendė 2015 m. – tuo metu, kai dauguma valstybių narių buvo baigusios
programavimą, – valstybėse narėse atlikti vienkartinį tyrimą, kad galėtų nustatyti, kokiu lygiu darbo
jėgos judumas buvo numatytas ESF lėšomis finansuojamose programose. Be to, Komisija, nors ir
nevykdė sistemingos šių veiksmų pažangos stebėsenos, nusprendė padėti valstybėms narėms
2015 m. lapkričio 17–18 d. surengti EURES ir ESF savitarpio mokymosi ir ryšių užmezgimo
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renginį. Siekiant nustatyti gerąją patirtį, renginyje dalyvavo ESF vadovaujantieji darbuotojai ir
projektų vadovai, atsakingi už darbo jėgos judumą Sąjungoje ir su EURES susijusius projektus.
Renginyje parodyta, kaip ESF gali padėti plėtoti EURES veiklą, ir patvirtina, kad keliose valstybėse
narėse sukurta naujų dalykų, susijusių su paslaugomis.
41. Europos socialinis fondas (ESF) jau yra nustatęs 18 investavimo prioritetų. Daugeliu sektorinių
investavimo prioritetų siekiama gyventojams padėti rasti darbą (arba geresnį darbą) ir visiems
užtikrinti teisingesnes galimybes gyvenime. Todėl tokia parama sudaroma daugiau galimybių
visiems darbuotojams rasti darbą ten, kur jų reikia: savo regione ir (arba) valstybėje narėje ar už jų
ribų.
Be to, valstybės narės ir regionai turi atitikti ir vadinamuosius lėšų telkimo pagal temas kriterijus
(žr. Reglamento 1304/2013 4 straipsnį). Bet koks papildomas investavimo prioritetas sumažintų
šiam tikslui skiriamą dėmesį.
Bendras Komisijos atsakymas į 42 ir 43 dalių pastabas
Komisija mano, kad EaSI programa papildo ESF siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo didinti
užimtumą ir socialinę įtrauktį, nes skatina socialines inovacijas. Pagrindinis socialinių inovacijų
skatinimo ESF lėšomis principas yra panašus į EaSI projektų metodiką, kurią sudaro inovacijų
bandymas, vertinimas ir galiausiai plėtimas.
Darbo jėgos judumo ir galimybių įsidarbinti srityje esama papildomumo su ESF. EaSI projektų
struktūra yra tarpvalstybinė, o ESF veiksmai įgyvendinami valstybėje narėje pagal nacionalines
taisykles. ESF veiksmai skirti padėti pavieniams darbuotojams nacionaliniu lygmeniu (informacijos
ir paslaugų teikimas, aktyvios darbo rinkos priemonės), o pagal EaSI programą teikiama horizontali
parama viso Europos darbo paieškos tinklo (EURES) veikimui. Be to, įgyvendinant EaSI programą
remiami projektai, leidžiantys visoje ES pasiekti tam tikras tikslines grupes pagal tokias pačias
taisykles, tokiu būdu užtikrinamos vienodos sąlygos ir programos principai (t. y. tikslinės judumo
programos, kaip antai skirtos jauniems judiems darbuotojams, „Tavo pirmasis EURES darbas“).
Todėl EaSI programos lėšomis, teikiant specialias paslaugas, papildomos nacionalinio lygmens
bendresnio pobūdžio informavimo, pagalbos ir orientavimo paslaugos judumu besidomintiems
darbuotojams.
Kaip matyti iš naujausių tyrimų, supaprastintas kai kurių taisyklių taikymas įvairiems fondams gali
padėti stiprinti tokio EaSI ir ESF papildomumo ir sąveikos potencialą.
45. Komisija pripažįsta, kad daugelyje tarpvalstybinės partnerystės projektų numatyta pasikartojanti
veikla, nes ja siekiama tenkinti tikslinės grupės poreikius tokiais metodais, kurie tradiciškai buvo
taikomi pavieniams asmenims. Tačiau Komisija, siekdama skatinti ir naujovišką paslaugų teikimą
tarpvalstybiniuose regionuose, 2016 m. kvietime teikti paraiškas numatė atskirą kategoriją, tai yra
kvietė teikti paraiškas dėl naujų tarpvalstybinio bendradarbiavimo formų ar veiklos rūšių ir (arba)
naujų tarpvalstybinių partnerysčių. Buvo atrinktas vienas šios kategorijos projektas.
46. Komisija pripažįsta, kad vertinant pažangą svarbu taikyti pradines kiekybinių rodiklių reikšmes
ir kiekybinius tikslinius rodiklius, ir pabrėžia, kad jos šablonais, kurie naudojami teikiant projektų
paraiškas ir pranešant apie rezultatus, siekiama palengvinti tokių duomenų teikimą.
47. Komisija pripažįsta išdirbių ir rezultatų ryšio svarbą, tačiau supranta ir tai, kad projektų naudos
gavėjams kyla sunkumų teikiant informaciją apie tokį ryšį per vienerių metų laikotarpį. Dėl šios
priežasties Komisija vertina, ar nebūtų geriau numatyti ilgesnį pagal kvietimus teikti paraiškas šioje
srityje atrinktų projektų įgyvendinimo laikotarpį.
Bendras Komisijos atsakymas į 49 ir 50 dalių pastabas
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Dabartinę įdiegtą stebėsenos sistemą sudaro pagrindiniai veiklos rodikliai (PVR), kurie padeda
stebėti tarpvalstybines partnerystes programų lygmeniu.
Naujausioje 2015–2016 m. EaSI programos rezultatų stebėsenos ataskaitoje1 pateikta
tarpvalstybinių partnerysčių aprėpties pagal kai kuriuos PVR analizė. Kitoje EaSI programos
rezultatų stebėsenos sutartyje numatyta, kad 2018 m. bus atlikta visos PVR sistemos peržiūra ir
kritinė analizė.
Standartinio galutinės techninio įgyvendinimo ataskaitos šablono kiekybinėje dalyje yra paramos
išdirbių skiltis, kurioje įrašoma, kiek kartų teiktos informavimo, konsultavimo, įdarbinimo ir
darbuotojų samdos paslaugos. Tai vienas iš rodiklių, susijusių būtent su paslaugomis, kurias
paprastai teikia tarpvalstybinės partnerystės grupės. Todėl įgyvendinant programą sudaromas aiškus
nuoseklaus informacijos teikimo pagrindas.
Be to, projektų koordinatoriai paprastai rezultatus išsamiau paaiškina kokybinėje ataskaitos dalyje,
kurioje nurodo ir paaiškina pasiektus tarpvalstybinės partnerystės kiekybinius rodiklius, pavyzdžiui,
įdarbintų asmenų skaičių. Vėliau šie rodikliai platinami ir nurodomi pagal EaSI programą
finansuojamų projektų ir organizacijų stebėsenos ataskaitose, kurios skelbiamos portale EUROPA
(šiuo metu galima susipažinti su 7 tomais, dar vienas tomas kol kas rengiamas)2.
53. Komisija pažymi, kad EURES portale pateikiama laisvų darbo vietų nacionaliniu lygmeniu dalis
labai priklauso nuo valstybės narės. Ši dalis kiekvienais metais nurodoma Komisijos skelbiamoje
Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje (žr. http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/).
Tikimasi, kad ši dalis padidės visiškai įgyvendinus Reglamentą (ES) 2016/589, kaip nurodyta
pirmiau.
54. Komisija sutinka, kad kai kuriose valstybėse narėse šios dalys gali mažėti. Ši problema turėtų
būti išspręsta visiškai įgyvendinus Reglamentą (ES) 2016/589.
55. Pagal Audito Rūmų minimą atsisakymo mechanizmą aiškiai reikalaujama, kad prašymas būtų
„tinkamai pagrįstas atsižvelgiant į gebėjimus ir kompetenciją, kurie reikalingi tai darbo vietai“.
Atitinkamai išimtis turi būti grindžiama objektyviais atskiro darbdavio motyvais, o duomenų
teikėjas (valstybinė užimtumo tarnyba (VUT) ar kitas) turi atlikti patikrinimą. Komisija stebės, kad
ši nuostata būtų tinkamai taikoma.
56. Komisija pripažįsta, kad dabartinis duomenų apie laisvas darbo vietas skaidrumas neatitinka
visų darbo rinkoje esančių laisvų darbo vietų.
Vienas pagrindinių naujojo EURES reglamento (ES) 2016/589 tikslų yra didinti EURES narių ir
partnerių keitimosi informacija skaidrumą EURES darbo portale pateikiant informaciją apie visas
laisvas darbo vietas, apie kurias VUT ir kiti EURES nariai ir partneriai paskelbė viešai.
Pagrindiniame teisės akte nustatytas bendras ir išsamus išimčių, kai informacija apie laisvas darbo
vietas, apie kurias viešai paskelbta nacionaliniu lygmeniu, nereikia dalytis ES lygmeniu, sąrašas.
Tai yra esminis buvusios padėties, kai, pavyzdžiui, kai kurios šalys nepateikdavo informacijos apie
laisvas darbo vietas pagal ribotos trukmės (mažiau nei šešių mėnesių) sutartis, pagerėjimas. Be to,
reglamentu nebeleidžiama neteikti VUT regioniniu lygmeniu turimų duomenų, nes pareiga taikoma
VUT turimai informacijai apie visas laisvas darbo vietas, apie kurias paskelbta viešai.
Be to, per nacionalines patvirtinimo sistemas, kurias pagal reglamentą valstybės narės turi sukurti
iki 2018 m. gegužės mėn., reikėtų siekti į tinklą įtraukti kitas organizacijas, pavyzdžiui, trečiojo
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sektoriaus ar privačias užimtumo tarnybas. Ši metodika galėtų sustiprinti viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystę užtikrinant nacionalinių darbo rinkų ir Europos darbo rinkos skaidrumą.
Jeigu šios priemonės bus tinkamai įgyvendintos, jos turėtų gerokai padidinti skelbiamų laisvų darbo
vietų skaičių ir artimiausiu metu išspręsti šią nustatytą problemą.
Visos (ES) rinkos dalį įvertinti sunku ir tikslinga pažvelgti į skirtingas šalis ir įvairius rinkos dalis
lemiančius veiksnius. Lygindamos EURES portalo duomenis ir bendrą laisvų darbo vietų šalyse
skaičių, kurį pateikė Eurostatas, Komisijos tarnybos gavo skirtingus rezultatus (žr. Vidaus rinkos
rezultatų suvestinę).
VUT duomenų bazėse pateiktos laisvų darbo vietų dalys priklauso, be kita ko, nuo VUT
administracijos uždavinių ir jos užtikrinamo kokybės valdymo.
Komisija ketina tai stebėti kartu su valstybėmis narėmis, pasitelkdama EURES veiklos rezultatų
vertinimo sistemą, kuri būtų įdiegta 2018 m., kaip nustatyta reglamento 9 straipsnio 2 dalies c
punkte.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
62. Komisija mano, kad pagal EaSI programą finansuojamų veiksmų, kuriais apskritai lengvinamas
darbo jėgos judumas, veiksmingumas gali būti stebimas tinkamai.
Komisija atkreipia dėmesį į parengtas projektų „Tavo pirmasis EURES darbas“, įgyvendintų pagal
EaSI programos EURES kryptį, stebėsenos ataskaitas ir Komisijos veiksmus atliekant bendrą EaSI
projektų veiksmingumo stebėseną. Neseniai parengtoje pagal EaSI programą finansuojamų projektų
ir organizacijų stebėsenos ataskaitoje (7 tomas3) nurodyta 15 pagal EaSI programos EURES kryptį
finansuojamų projektų ir pateikta įvairių duomenų, pavyzdžiui:
— projekto rezultatai, įvertintas poveikis, laimėjimai, įgyta patirtis,
— tarpvalstybinis aspektas, sklaidos strategija,
— Europos pridėtinė vertė, tvarumo priemonės,
— lyčių lygybės priemonės,
— informacija apie įgyvendintą veiklą, projekto koordinatorius ir partneriai, interneto svetainė.
63. Iš duomenų matyti, kad gana nemažai naudojamasi esamomis priemonėmis, visų pirma EURES
darbo mobilumo portalu. Iš tiesų yra keli kanalai informacijai apie darbo jėgos judumą gauti ir
pranešti prie kliūtis. Komisija laikosi nuomonės, kad vieno langelio principas būtų naudingas, ir juo
grindžia savo būsimą pasiūlymą steigti Europos darbo instituciją.
64. Komisija pabrėžia, kad LFS yra labai vertingas analizuojant darbo jėgos judumą (ir migraciją)
Sąjungoje. Šią LFS vertę pripažįsta viso pasaulio akademinė bendruomenė ir politikos tyrėjai ir
tyrimu yra aktyviai naudojamasi atsakant į klausimus apie judumą, migraciją Sąjungoje ir pan.
65. Komisija pripažįsta, kad galima toliau plėtoti sąveiką ir siekia gerinti savo programų rezultatus
bei didinti jų skaidrumą taikant geresnę stebėsenos sistemą.
66. Komisija mano, kad šioje dalyje Europos Audito Rūmų nurodytus ir kitus trūkumus
(pavyzdžiui, susijusius su gyvenimo aprašymų pateikimu) reikės šalinti, kad EURES portalas taptų
tikra Europos įdarbinimo priemone.
67.
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1 rekomendacija. Vertinti ES piliečių informuotumą apie esamas priemones, kuriomis
teikiama informacija apie laisvą darbuotojų judėjimą ir pranešama apie diskriminaciją
ES piliečių ir įmonių (įskaitant tikslinėse grupėse) informuotumui didinti skirta veikla yra kiekvieno
atitinkamo dokumento ir priemonės komunikacijos strategijos ir veiklos dalis. Šios veiklos
veiksmingumas taip pat bus vertinamas atliekant (ex post) vertinimo darbą.
a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir pabrėžia, kad ji jau imasi priemonių: visų pirma siekia
didinti naudojimąsi portalu „Jūsų Europa“ ir didinti informuotumą apie SOLVIT, kaip nurodyta
2017 m. gegužės 2 d. priimtame veiksmų plane.
Šiuo atžvilgiu Komisija imasi priemonių, įskaitant paieškos sistemų optimizavimą, kad šiuos
portalus būtų lengviau surasti.
b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir pabrėžia, kad jau ėmėsi priemonių aktyviau taikyti
turimas priemones. Vis dėlto joms turės įtakos nuostatos dėl būsimų bendrųjų skaitmeninių vartų,
dėl kurių reglamento šiuo metu deramasi Europos Parlamente ir Taryboje, skatinimo.
Tikslinė įgyvendinimo data. Numatyta tikslinė įgyvendinimo data priklauso, be kita ko, nuo
vykstančių derybų dėl bendrųjų skaitmeninių vartų reglamento ir kai kurių iniciatyvų įgyvendinimo
pagal SOLVIT veiksmų planą būdo.
2 rekomendacija. Geriau naudotis prieinama informacija, kad būtų galima nustatyti judėjimo
laisvei prieštaraujančios diskriminacijos rūšis
Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Numatomos Europos darbo institucijos (EDI) (žr. atsakymą į I dalies pastabas) darbas turėtų padėti
Komisijai geriau pasinaudoti šia informacija.
Numatyta tikslinė įgyvendinimo data (2018 m. gruodžio mėn.) priklausys ir nuo teisėkūros
procedūros, susijusios su reglamento, kuriuo steigiama EDI, pasiūlymu, užbaigimo.
3 rekomendacija. Geriau rinkti ir naudoti duomenis apie darbo jėgos judumo tendencijas ir
srautus ir darbo rinkų pusiausvyros sutrikimus
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija iš dalies skirta valstybėms narėms.
Komisija, kiek tai su ja susiję, pritaria šiai rekomendacijai ir pabrėžia, kad jau ėmėsi priemonių
šioje srityje.
Poreikis buvo pripažintas Komisijos 2014 m. pateiktame pasiūlyme dėl EURES reglamento. Padėtis
pagerinta Europos Parlamento ir Tarybos priimto pagrindinio teisės akto – Reglamento (ES)
Nr. 2016/589 – 29 straipsniu, kuriame įvardytas poreikis stebėti darbo jėgos judumo srautus ir
modelius ir tą informaciją skelbti viešai, ir 30 straipsniu, kuriame visoms valstybėms narėms
nustatyta pareiga teikti informaciją apie darbo jėgos trūkumą ir darbo jėgos perteklių darbo rinkoje
šalies mastu ir atskiruose sektoriuose, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms grupėms darbo
rinkoje ir regionams, kuriuose nedarbo lygis yra didžiausias.
Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad būtų pagerinti duomenys, gaunami atliekant
Darbo jėgos tyrimą, o su valstybinėmis užimtumo tarnybomis (VUT) – siekdama nustatyti darbo
jėgos judumo potencialą.
Duomenų apie darbo jėgos trūkumą ir perteklių rinkimą siekiama pagerinti tam, kad duomenis būtų
galima labiau tiesiogiai naudoti rengiant EURES susiejimo ir samdos programas.
4 rekomendacija. Gerinti darbo jėgos judumui skiriamo ES finansavimo planavimą
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Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir siekia išnagrinėti, kaip būtų galima apskritai pagerinti ES
skiriamo finansavimo darbo jėgos judumui struktūrą rengiant kitą daugiametę finansinę programą.
Komisija šiuo metu rengia kitą daugiametę finansinę programą ir atlieka įvairius tyrimus, skirtus
ESF ir EaSI programos padėčiai įvertinti.
Komisija laikosi nuomonės, kad dabartinė tvarka tinkamai užtikrina papildomumą. Ateityje (po
2020 m.) papildomumas taps Komisijos pasiūlymo (-ų) pagrindu.
5 rekomendacija. Gerinti EaSI programos EURES krypties priemonių veiksmingumo, ypač
įdarbinimui, stebėseną
a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir toliau stengsis gerinti EURES, įskaitant pagal EaSI
programos EURES kryptį finansuojamų projektų rezultatus, stebėseną.
Komisija glaudžiai bendradarbiaus su projektų naudos gavėjais, kad projektų ataskaitų teikimo
etape pagerėtų duomenų teikimas šiuo tikslu.
b) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija iš dalies skirta valstybėms narėms. Komisija, kiek tai su
ja susiję, pritaria šiai rekomendacijai.
2016 m. Komisija pradėjo pasirengimą EURES veiklos rezultatų vertinimo sistemai pagal
Reglamento (ES) 2016/589 32 straipsnį, galiojantį nuo 2016 m. gegužės 12 d. Peržiūra bus
atliekama siekiant gerinti EURES ataskaitų, visų pirma apie įdarbinimą, teikimo sistemą. Komisija
ketina priimti įgyvendinimo aktą dėl vienodų išsamių duomenų rinkimo ir analizės vykdant EURES
tinklo veikimo stebėseną ir vertinimą reikalavimų. Įdiegus veiklos rezultatų vertinimo sistemą, jos
reikalavimai bus suderinti su EaSI projektų pagal EURES kryptį stebėsenos reikalavimais.
6 rekomendacija. Šalinti EURES darbo mobilumo portalo trūkumus
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
a) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
b) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
Komisija, atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų pasiūlymus, toliau šalins portalo trūkumus
atidžiau stebėdama, kaip taikomos nuostatos dėl darbdavių teisės atsisakyti, ir padėdama
valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu gerinti bendrą portale pateikiamų laisvų darbo vietų
kokybę.
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Etapas

Data

APM patvirtinimas / audito pradžia

26.10.2016

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam
audituojamam subjektui)
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros

17.11.2017

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų
gavimas visomis kalbomis

6.2.2018

24.1.2018

2018 m. švenčiame 50-ąjį pagrindų reglamento dėl laisvo
darbuotojų judėjimo, vienos iš pagrindinių keturių
Europos Sąjungos laisvių, jubiliejų.
Mes nustatėme, kad Komisijos įvestos priemonės užtikrina
darbuotojų judėjimo laisvę, tačiau svarbu, kad jos taptų
geriau žinomos. Dėl atitinkamų darbo jėgos judumą
remiančių ES fondų (ESF ir EaSI) tikslų panašumo labai
sudėtinga pasiekti jų papildomumą, o stebėjimo sistemos
trūkumai apsunkina finansuojamų veiksmų vertinimą. Be
to, laisvų darbo vietų EURES portalas taps tikra Europos
įdarbinimo priemone tik tada, kai bus pašalinti tokie
trūkumai kaip, pavyzdžiui, tai, kad jame skelbiama tik
maža dalis visų laisvų darbo vietų.
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