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(3) Svet je v sklepih z dne 17. decembra 
1999 o okrepitvi sodelovanja za 
posodobitev in izboljšanje socialne zaščite2 
podprl predlog Komisije za ustanovitev 
mehanizma za okrepljeno sodelovanje, ki 
je rezultat dela skupine visokih uradnikov 
za izvajanje te dejavnosti. Poudaril je, da 
naj bi tovrstno sodelovanje zajemalo vse 
oblike socialne zaščite ter po potrebi 
državam članicam pomagalo izboljšati in 
okrepiti njihove sisteme socialne zaščite v 
skladu z nacionalnimi prednostnimi 
nalogami. Prav tako je opozoril na 
pristojnost držav članic za organizacijo in 
financiranje socialne zaščite in v okviru 
splošnega izziva, ki ga predstavlja 
posodobitev sistemov socialne zaščite, 
potrdil štiri splošne cilje, ki jih je 
opredelila Komisija, in sicer: zagotoviti, da 
se delo splača in zagotavlja redni dohodek, 
zagotoviti varne pokojnine in vzdržen 
pokojninski sistem, spodbujati socialno 
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vključevanje in zagotavljati 
visokokakovostno in trajnostno 
zdravstveno varstvo; Svet je tudi poudaril, 
da mora biti enakost žensk in moških 
vključena v vse dejavnosti, povezane s 
temi štirimi cilji. Na koncu je ugotovil, da 
imajo vsi ti cilji skupne finančne vidike.

vključevanje in zagotavljati 
visokokakovostno in trajnostno 
zdravstveno varstvo za vse; Svet je tudi 
poudaril, da mora biti enakost žensk in 
moških vključena v vse dejavnosti, 
povezane s temi štirimi cilji. Na koncu je 
ugotovil, da imajo vsi ti cilji skupne 
finančne vidike.
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(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na 
zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo 
treba okrepiti socialno razsežnost EMU. 
Na začetku je treba bolje spremljati in 
upoštevati razmere na trgu dela in socialni 
položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih 
socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v 
okviru evropskega semestra. Poleg tega je 
ob doslednem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti pomembno zagotoviti boljše 
usklajevanje zaposlovalnih in socialnih 
politik.

(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na 
zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo 
treba okrepiti socialno razsežnost EMU. 
Na začetku je treba bolje spremljati in 
upoštevati razmere na trgu dela in socialni 
položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih 
socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v 
okviru evropskega semestra. Poleg tega je 
ob doslednem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti pomembno zagotoviti boljše 
usklajevanje zaposlovalnih, socialnih in 
socialno-ekonomskih politik.


