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SOCIALNA POLITIKA IN POLITIKA
ZAPOSLOVANJA: SPLOŠNA NAČELA

Socialna razsežnost evropskega povezovanja se je z leti zelo razvila in postala eden osrednjih
vidikov strategije Evropa 2020, katere namen je zagotavljati vključujočo rast z visoko ravnjo
zaposlenosti in zmanjšati število ljudi, ki živijo v revščini ali jim grozi socialna izključenost.

PRAVNA PODLAGA

Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členi 9, 10, 19, 45–48, 145–150 in 151–161 Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Skupni cilji Evropske unije in držav članic na področju socialne dejavnosti in zaposlovanja,
opisani v členu 151 PDEU, so spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in
delovnih pogojev, ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških
virov za trajno visoko stopnjo zaposlenosti in boj proti izključenosti.

DOSEŽKI

A. Od rimske do maastrichtske pogodbe
Da bi delavci in njihove družine lahko popolnoma izkoristili pravico do prostega gibanja in
iskanja dela na vsem skupnem trgu, je bila že z rimsko pogodbo določena uskladitev sistemov
socialne varnosti držav članic. Določila je načelo enakega plačila za moške in ženske, za
katerega je Sodišče potrdilo, da se uporablja neposredno, in predvidela oblikovanje Evropskega
socialnega sklada (5.10.2).
Pomisleki glede strukturnih neravnovesij in neenake rasti v Evropi so kasneje vodili v bolj
proaktivno socialno politiko na ravni Skupnosti. Prvi program socialnih ukrepov je Svet sprejel
leta 1974.
Enotni evropski akt je uvedel določbe za uskladitev pogojev za varnost in zdravje pri delu.
Svet je s kvalificirano večino in v sodelovanju z Evropskim parlamentom sprejel nekaj direktiv,
ki opredeljujejo minimalne zahteve na tem področju. V Enotnem evropskem aktu je bila
opredeljena možnost, da se socialni partnerji na evropski ravni pogajajo o kolektivnih pogodbah,
z njim pa je bila uvedena tudi politika Skupnosti za gospodarsko in socialno kohezijo.
Doseženo je bilo soglasje o tem, da je treba več pozornosti nameniti socialnim vidikom,
povezanim z dokončno vzpostavitvijo notranjega trga. Po dolgotrajnih razpravah so voditelji
držav in vlad enajstih držav članic na vrhu decembra 1989 v Strasbourgu sprejeli Listino
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev (socialno listino), Združeno kraljestvo pa je
uporabilo možnost izvzetja.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
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S podpisom maastrichtske pogodbe je bilo spodbujanje visoke ravni zaposlenosti in socialne
zaščite uradno sprejeto kot ena izmed nalog, ki so jih države članice naložile Evropski skupnosti.
Ker na medvladni konferenci ni bilo mogoče doseči soglasja, se je 11 držav članic odločilo,
da naredijo korak naprej in sklenejo sporazum o socialni politiki, pri čemer je bilo Združeno
kraljestvo izvzeto (protokol št. 14 k Pogodbi).
B. Od amsterdamske do lizbonske pogodbe
Neprijetni položaj z dvojno pravno podlago, ki ga je povzročilo izvzetje Združenega kraljestva,
se je končno razrešil s podpisom amsterdamske pogodbe, ko so se vse države članice, tudi
Združeno kraljestvo (po zamenjavi vlade), sporazumele o vključitvi sporazuma o socialni
politiki – z nekaj manjšimi spremembami – v besedilo Pogodbe ES (členi od 151 do 161
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)). V členu 153 je sodelovanje nadomestil postopek
soodločanja, njegova uporaba pa je bila razširjena tudi na predpise o Evropskem socialnem
skladu (5.10.2), prostem pretoku delavcev in socialni varnosti delavcev migrantov v Skupnosti
(5.10.4). Z novim členom 19 je bila Evropskemu svetu podeljena pristojnost sprejemanja
ustreznih ukrepov za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Na osnovi tega sta bili kmalu sprejeti
dve direktivi: Direktiva 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede
na raso ali narodnost in Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju in delu.
Amsterdamska pogodba je na seznam ciljev Evropske unije dodala spodbujanje visoke stopnje
zaposlenosti in je Evropski skupnosti dala pristojnost za podporo in dopolnjevanje dejavnosti
držav članic na tem področju, da bi spodbudila sodelovanje med državami članicami ter
razvila usklajeno evropsko strategijo zaposlovanja (členi 145–150 PDEU), zasnovano na odprti
metodi koordinacije (5.10.3).
Ob začetku izvajanja lizbonske strategije marca 2000, s katero naj bi Evropska unija postala
najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu, so voditelji držav tudi priznali, da gospodarska
rast sama po sebi ni dovolj za boj proti revščini ali socialni izključenosti. Odprto metodo
koordinacije so kasneje v tako imenovani odprti metodi koordinacije na socialnem področju
razširili še na področje pokojnin, zdravstva in dolgotrajne nege.
Leta 2000 je bila poleg tega na vrhu v Nici v okviru posebne konvencije sprejeta Listina
Evropske unije o temeljnih pravicah. Za spodbujanje sodelovanja med državami članicami
in Komisijo na področju politik socialne zaščite (člen 160 PDEU) je bil ustanovljen Odbor
za socialno zaščito, vendar so bili vsi predlogi za razširitev uporabe postopka soodločanja
zavrnjeni.
Ob vmesnem pregledu lizbonske strategije leta 2005 so bile v integrirane smernice za rast
in delovna mesta vključene smernice za zaposlovanje, sprejete v okviru evropske strategije
zaposlovanja, lizbonski proces reform pa je bil usklajen z odprto metodo koordinacije na
socialnem področju v okviru triletnih ciklov.
Leta 2005 je bil sprejet nov socialni program za obdobje 2006–2010, ki naj bi pospremil novi
zagon lizbonske strategije. V podporo izvajanju ciljev EU na socialnem področju je bil za
obdobje 2007–2013 ustanovljen program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost, imenovan
Progress (5.10.9). Leta 2007 je bil v podporo delavcem, ki so zaradi sprememb globalnih
trgovinskih vzorcev postali presežni, ustanovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) (5.10.2).
13. decembra 2007 je bila podpisana lizbonska pogodba, ki je omogočila nadaljnji napredek pri
krepitvi socialne razsežnosti evropskega povezovanja. Pogodba o Evropski uniji zdaj poudarja

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
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socialne cilje EU, vključno s polno zaposlenostjo in medgeneracijsko solidarnostjo (člen 3);
člen 6 priznava Listini o temeljnih pravicah enako pravno veljavnost, kot jo imata temeljni
pogodbi. V Listini so priznane t. i. solidarnostne pravice, na primer pravica delavcev do
informacij in posvetovanja, pravica do kolektivnih ukrepov ter do zdravih in varnih delovnih
razmer, pravica do socialne varnosti in socialne pomoči. V Pogodbo o delovanju Evropske unije
je bila vključena horizontalna socialna klavzula: „pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in
dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti,
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo
izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“ (člen 9).
C. Razvoj dogodkov po lizbonski pogodbi
Komisija je julija 2008 kot odziv na vse večjo brezposelnost, ki jo je povzročila finančna in
gospodarska kriza, objavila prenovljen socialni program z naslovom Priložnosti, dostopnost in
solidarnost v Evropi 21. stoletja. Sprejeti so bili ukrepi za večji učinek obstoječih finančnih
instrumentov (Evropski socialni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji). Poleg
tega je bil leta 2010 ustanovljen nov evropski mikrofinančni instrument Progress, ki zagotavlja
mikrokredite malim podjetjem in brezposelnim, ki želijo ustanoviti ali razširiti lastno podjetje.
Eno izmed prednostnih področij strategije Evropa 2020, naslednice lizbonske strategije, je
vključujoča rast (utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki omogoča socialno in
teritorialno kohezijo). Novi strateški načrt EU prvič navaja jasen cilj, da bo zasnovala „socialni“
steber (da se število ljudi, ki so na pragu revščine, do leta 2020 zmanjša za 20 milijonov), vsebuje
pa tudi obnovljeno zavezo za dosego ambicioznega cilja na področju zaposlovanja, in sicer 75-
odstotno zaposlenost oseb v starostni skupini 20–64 let. Tri izmed sedmih vodilnih pobud, ki so
bile izbrane za lažje doseganje ciljev strategije Evropa 2020, sodijo na področje zaposlovanja
in socialnih zadev: Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta, s katerim
naj bi obnovili politike prožne varnosti in dosegli boljše delovanje trga dela, pomagali ljudem
pri razvijanju znanj in spretnosti prihodnosti ter izboljšali kakovost delovnih mest in delovne
razmere; Mladi in mobilnost prispeva k boljšemu izobraževanju in usposabljanju, pomaga
mladim pri študiju v tujini in pri iskanju zaposlitve; Evropska platforma za boj proti revščini
in socialni izključenosti pa pomaga razširjati primere dobre prakse in daje na voljo sredstva
za podporo socialnemu vključevanju in boju proti diskriminaciji (glej poglavje 5.10.9). Od
leta 2010 se glavni cilji strategije Evropa 2020 na socialnem področju in področju zaposlovanja
uporabljajo kot referenčni cilji za ocenjevanje evropske strategije zaposlovanja. Slednje je bilo
vključeno v evropski semester, okvir za usklajevanje in spremljanje napredka makroekonomske,
fiskalne in socialne politike v ponavljajočih se letnih ciklih. Kot odziv na vse večjo stopnjo
revščine je bil leta 2014 ustanovljen Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD).
Zagotavlja hrano, osnovno materialno pomoč in dejavnosti socialnega vključevanja.
Da bi napravili korak naprej k bolj poglobljeni in pravičnejši ekonomski in monetarni uniji,
je Komisija po določitvi, da je ena glavnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije socialna
Evropa, aprila 2017 predstavila sporočilo o evropskem stebru socialnih pravic. Steber
opredeljuje 20 glavnih načel in pravic za podporo pravičnega in dobro delujočega trga dela
ter socialnega sistema, ki zajema tri kategorije: (i) enake možnosti in dostop do trga dela,
(ii) pravične delovne razmere in (iii) socialna zaščita in vključevanje. Socialni steber vključuje
pregled stanja na socialnem področju za spremljanje napredka (5.10.9).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Čeprav je imel Parlament dolgo le posvetovalno in nadzorno vlogo, je vedno dejavno sodeloval
pri razvoju ukrepov EU na področju zaposlovanja in socialne politike, katerih namen je bil

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.9.pdf
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krepiti zmožnost Evrope za boj proti brezposelnosti in izboljšanje življenjskih razmer za vse.
Vse od zgodnjega obdobja evropskega povezovanja je Parlament pogosto pozival k bolj dejavni
socialni politiki, ki bi odražala vse večji pomen Unije na gospodarskem področju, in podpiral
različne predloge Komisije v tej smeri. Evropski parlament je pri pripravi amsterdamske
pogodbe sodeloval bolj kot pri prejšnjih pregledih temeljnih pogodb, in njegova priporočila se
kažejo v nekaterih pomembnih novostih, kot je vključitev socialnega sporazuma in poglavja
o zaposlovanju.
V času lizbonske strategije je Parlament vztrajal, da imajo vprašanja, povezana z zaposlovanjem
in socialnimi zadevami, pomembno vlogo pri načrtovanju strategij rasti, ki se bodo izvajale na
ravni EU in na nacionalni ravni. Opozoril je, da je visoka raven socialne zaščite osrednjega
pomena za lizbonsko strategijo, in poudaril, da je nesprejemljivo, da ljudje živijo pod pragom
revščine ali da so socialno izključeni. Izrazil je tudi stališče, da v lizbonski strategiji ni dovolj
zavezujočih ciljev na socialnem področju, in države članice pozval, naj pozorno spremljajo
vpliv reform, ki se izvajajo v okviru strategije Evropa 2020, na zaposlovanje in socialne zadeve.
Podobno je Parlament med razpravami o gospodarski krizi med drugim jasno pozival k zavezi
EU, da se ohranijo evropski socialni modeli in močna socialna Evropa.
Ker se glavni cilji strategije Evropa 2020 nadzirajo in izvajajo v okviru postopka evropskega
semestra, je Parlament večkrat pozval k učinkovitejšemu vključevanju ciljev na področju
zaposlovanja in socialnih ciljev v evropski semester, med drugim z zavezujočimi socialnimi
kazalniki in njihovo razširitvijo, da bi na primer zajeli revščino otrok in dostojno delo. Parlament
prav tako globoko obžaluje, da je njegova vloga v evropskem semestru omejena, in poziva
k medinstitucionalnemu sporazumu, ki bi mu omogočil večje sodelovanje v postopku.
Parlament je izrazil ostre kritike na račun ukrepov, ki se sprejemajo zunaj nadnacionalnega
okvira, kot so na primer programi gospodarskega prilagajanja. Marca 2014 je Parlament izjavil,
da bi morale politični postopek oblikovanja in izvajanja programov prilagajanja za države
v resnih finančnih težavah voditi le resnično demokratično odgovorne institucije.
Evropski parlament je svojo zavezanost socialnim vrednotam potrdil tudi pri odločanju o porabi
finančnih sredstev iz proračuna EU. Nedavno mu je uspelo zagotoviti, da bo za Evropski socialni
sklad, glavno orodje EU v boju proti brezposelnosti in socialni izključenosti, namenjenih 23,1 %
vseh kohezijskih sredstev EU in da bodo države članice za socialno vključevanje morale porabiti
20 % njegovih sredstev.
Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 25. februarja 2016 o evropskem semestru za
usklajevanje gospodarskih politik pozval Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za
okrepitev socialnega zbliževanja na višji ravni v Uniji. Prav tako je pozval Komisijo, naj določi
in količinsko opredeli svoj koncept socialne pravičnosti. Podoben poziv je bil izražen v resoluciji
Parlamenta z dne 15. februarja 2017.
Parlament je 19. januarja 2017 sprejel resolucijo o evropskem stebru socialnih pravic.
Čeprav Parlament sprejema pobudo Komisije na tem področju, je v resoluciji poudarjeno, da
je pomembno izvrševanja osnovne pravice za vse, socialni partnerji in Komisija pa so pozvani,
naj sodelujejo in predstavijo predlog za okvirno direktivo o dostojnih delovnih razmerah.
Susanne Kraatz
06/2017
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