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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih 

nalog za leto 2016 

(2016/2101(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 121(2) in 

člena 136, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. maja 2016 o priporočilih za posamezne 

države za leto 2016 (COM(2016)0321), 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016 (EUCO 26/16), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. februarja 2016 o evropskem semestru za 

usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 20161, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. aprila 2016 z naslovom Evropski semester 

2016: Ocena napredka pri strukturnih reformah in preprečevanju in odpravljanju 

makroekonomskih neravnotežij ter rezultati poglobljenih pregledov v skladu z uredbo 

(EU) št. 1176/2011 (COM(2016)0095), 

– ob upoštevanju poročil Komisije z naslovi Letni pregled rasti za leto 2016, Poročilo o 

mehanizmu opozarjanja 2016 ter Osnutek skupnega poročila Komisije in Sveta o 

zaposlovanju, priporočila Komisije za Priporočilo Sveta o ekonomski politiki 

euroobmočja ter predloga Komisije z dne 26. novembra 2015 za uredbo Evropskega 

parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 

2017–2020, 

– ob upoštevanju poročila petih predsednikov z dne 22. junija 2015 z naslovom 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2015 o pregledu okvira za gospodarsko 

upravljanje: ocena stanja in izzivi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2011 o evropskem semestru za 

usklajevanje gospodarskih politik3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. januarja 2015 z naslovom Kako čim bolje 

izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil pakta za stabilnost in rast 

(COM(2015)0012), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0058 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0238. 
3 UL C 165E, 11.6.2013, str. 24. 
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vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb 

(EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2014 z naslovom Naložbeni 

načrt za Evropo (COM(2014)0903), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 18. februarja 2015 z naslovom 

„Oblikovanje unije kapitalskih trgov“ (COM(2015)0063), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 17. junija 2015 z naslovom Pravičen in 

učinkovit sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb v Evropski uniji: pet ključnih 

področij za ukrepanje (COM(2015)0302), 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. februarja 20132 in 15. septembra 20163 o 

boljšem dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 

Odbora za regionalni razvoj in Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0309/2016), 

A. ker naj bi po podatkih iz spomladanske napoved Komisije iz leta 2016 stopnja rasti v 

letu 2016 v evroobmočju znašala 1,6 %, v EU pa 1,8 %; 

B. ker se Evropa še vedno sooča z velikim naložbenim primanjkljajem, zato je treba 

povečati notranje povpraševanje in odpraviti makroekonomska neravnotežja, hkrati pa 

povečevati naložbe v EU; 

C. ker brezposelnost na splošno (in zlasti strukturna brezposelnost) v EU ostaja eden 

glavnih izzivov, s katerimi se srečujejo države članice, saj je trenutno zelo velika (10,5 

milijona dolgotrajno brezposelnih v EU); ker sta se stopnji brezposelnosti mladih in 

splošne brezposelnosti na obrobju EU sicer nekoliko znižali v primerjavi s prejšnjimi 

leti, a sta še vedno precej višji od povprečja v EU na splošno; 

D. ker kaže, da sta znižanje cen nafte in počasna gospodarska rast v začetku leta 2016 

prispevala k znižanju stopnje inflacije na raven pod nič; 

E. ker se je negotovost še povečala zaradi političnih dogodkov, kot so izid referenduma v 

Združenem kraljestvu, odnosi z Rusijo in negotovosti pri razvoju gospodarstva na 

svetovni ravni, in še dodatno zavira naložbe; 

F. ker so zaradi pritoka beguncev v države članice omejene tudi naložbe v teh državah; 

G. ker je stopnja upoštevanja priporočil državam članicam v okviru evropskega semestra 

podobna kot pri enostranskih priporočilih OECD (29 % oz. 30 % v letu 2014); 

                                                 
1 UL L 169, 1.7.2015, str. 1. 
2 UL C 24, 22.1.2016, str. 2. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0358. 
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H. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji o letnem pregledu rasti za leto 2016 

poudaril, da je treba posebno pozornost nameniti euroobmočju, pozdravil pa je 

izboljšano kombinacijo politik; poudaril je tudi pomen večjih naložb, trajnostne reforme 

in fiskalne odgovornosti pri nadaljnjem spodbujanju višjih stopenj rasti in okrevanja v 

Evropi; 

Evropski izzivi v okolju upočasnjene svetovne gospodarske rasti 

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo gospodarska rast EU nižja, kot je bilo pričakovati na 

podlagi spomladanske gospodarske napovedi za Evropo iz leta 2016, saj se bo BDP v 

euroobmočju po napovedih povečal samo za 1,6 % in do leta 2017 dosegel 1,8 %; 

2. poudarja, da so izzivi v EU povezani s slabšanjem mednarodnega okolja, neizvajanjem 

trajnostnih reform ter razlikami v gospodarski in socialni uspešnosti v posameznih delih 

Unije; poudarja potrebo po izboljšanju rasti, kohezije, produktivnosti in konkurenčnosti; 

meni, da zaradi pomanjkanja trajnostnih naložb ter pomanjkljivosti pri dokončanju 

enotnega trga EU ne more v celoti izkoristiti svojega potenciala za rast; 

3. pozdravlja, da se Komisija v svojih priporočilih za posamezne države za leto 2016 

osredotoča na tri glavne prednostne naloge za nadaljnje povečanje gospodarske rasti: 

podpiranje naložb za inovacije, rast in ustvarjanje delovnih mest, socialno uravnotežene 

strukturne reforme in odgovorne javne finance; poudarja pa, da bi morala Komisija 

storiti več, da bi okrepila fiskalno vzdržnost v skladu s Paktom za stabilnost in rast, 

hkrati pa v celoti izkoristiti njegove določbe o prožnosti v skladu s sporočilom Komisije 

z dne 13. januarja 2015 (COM(2015)0012); 

4. priznava, da morajo biti instrumenti kohezijske politike usklajeni s širšim okvirom 

gospodarskega upravljanja, da bi podprli prizadevanja za okrevanje, ki so potrebna za 

doseganje skladnosti s pravili evropskega semestra; priznava pa, da legitimnost 

kohezijske politike sloni na Pogodbah in da je ta politika izraz evropske solidarnosti, 

njen glavni namen pa je krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v EU z 

zmanjševanjem razlik med regijami v razvitosti, in sicer s financiranjem naložb, 

povezanih s cilji strategije Evropa 2020, ter s približevanjem Unije državljanom; zato 

meni, da bi bilo treba ukrepe, ki povezujejo učinkovitost evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov z dobrim gospodarskih upravljanjem, uporabljati preudarno, 

uravnoteženo in le v skrajni sili ter da bi bilo treba o njihovih učinkih poročati; poleg 

tega opozarja, da je treba pri uporabi teh ukrepov vedno upoštevati socialne in 

ekonomske razmere v posamezni državi članici, da ne bi omejevali regionalnih in 

lokalnih naložb, ki so za gospodarstvo držav članic nujno potrebne, zlasti za mala in 

srednja podjetja, saj povečujejo rast in ustvarjanje delovnih mest ter spodbujajo 

konkurenčnost in produktivnost, še posebno ob velikem pritisku na javno porabo; v 

primeru dveh držav članic, o katerih je Svet 12. julija 2016 sprejel sklepe, kar je 

sprožilo sankcije v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem na podlagi 

člena 126(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), želi spomniti na predlog 

Komisije z dne 27. julija 2016 in z njim povezani sklep Sveta z dne 8. avgusta, da se 

odpravi morebitne naložene globe, ob upoštevanju utemeljenih zahtevkov teh držav 

članic, težavnih gospodarskih razmer, njunih prizadevanj za reforme in njune zaveze o 

spoštovanju pravil Pakta za stabilnost in rast; glede tega meni, da bi bilo treba pri 

predlogu o začasni ustavitvi dela obveznosti za evropske strukturne in investicijske 
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sklade za leto 2017 v okviru ukrepov, ki povezujejo učinkovitost z dobrim 

gospodarskim upravljanjem, upoštevati mnenja Parlamenta, ki bodo med drugim 

izražena v strukturiranem dialogu;  

5. pozdravlja nadaljnji pristop Komisije za omejitev števila priporočil in njeno 

prizadevanje za poenostavitev semestra, tako da bi pri določanju ciljev politik za 

naslednjih 18 mesecev zajela predvsem ključna prednostna področja, ki so pomembna v 

makroekonomskem in socialnem smislu; ponovno poudarja, da se s tem olajša izvajanje 

priporočil glede na obširen in pomemben niz gospodarskih in socialnih meril; poudarja, 

da bi zmanjšanje števila priporočil moralo privesti tudi do boljše tematske 

osredotočenosti; poudarja, da je treba zmanjšati gospodarske razlike in doseči 

konvergenco navzgor med državami članicami; 

6. v celoti podpira prizadevanja za večjo nacionalno odgovornost pri oblikovanju in 

izvajanju priporočil za posamezne države kot proces reforme, ki je v teku; meni, da bi 

morala biti ta priporočila razumljiva in temeljiti na jasno opredeljenih in strukturiranih 

prednostnih nalogah na evropski ravni, pri katerih bi morali po potrebi sodelovati 

nacionalni parlamenti ter lokalni in regionalni organi, da bi povečali nacionalno 

lastništvo in spodbujali učinkovito izvajanje priporočil za posamezne države ob 

upoštevanju dejstva, da morajo lokalne in regionalne oblasti izvajati več kot polovico 

teh priporočil; poudarja, da bi se glede na delitev oblasti in pristojnosti v posameznih 

državah članicah izvajanje priporočil za posamezne države lahko izboljšalo z dejavnim 

sodelovanjem lokalnih in regionalnih organov, ter v ta namen podpira predlog kodeksa 

ravnanja za vključevanje lokalnih in regionalnih organov v evropski semester, kot je 

predlagal Odbor regij; poziva države članice, naj v svojih nacionalnih parlamentih 

zagotovijo ustrezen demokratični nadzor nad nacionalnimi programi reform in njihovo 

odobritev; 

7. poudarja, da je dolga evropska gospodarska kriza pokazala, kako pomembno je 

spodbujati naložbe na področjih, kot so izobraževanje, inovacije, raziskave in razvoj, 

hkrati pa povečati konkurenčnost EU z izvajanjem vzdržnih strukturnih reform, da bi 

spodbudili ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter izvajanje odgovorne fiskalne 

politike za ustvarjanje boljšega okolja za delovna mesta, podjetja (zlasti MSP) in 

naložbe; je seznanjen z učinkom Evropskega sklada za strateške naložbe po enem letu 

delovanja; poudarja, da je treba povečati uporabo Evropskega sklada za strateške 

naložbe v manj razvitih regijah in regijah v prehodu, da imajo naložbe tega sklada 

resnično dopolnilni značaj ter da je treba hkrati pospešiti prizadevanja za razvoj 

naložbenih platform, tudi na regionalni ravni; 

8. poudarja, da so stopnje brezposelnosti še vedno previsoke, zlasti med mladimi, kar 

kaže, da so zmogljivosti za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v več državah 

članicah še vedno omejene, ter poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi v posvetovanju 

s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami, da bi povečali naložbe v 

znanja in spretnosti, oblikovali bolj vključujoče trge dela ter zmanjšali socialno 

izključenost in vse večje neenakosti pri prihodkih in premoženju, pri tem pa ohranili 

dobro proračunsko upravljanje; ugotavlja, da so za učinkovito odpravljanje visoke 

brezposelnosti v več državah članicah potrebni podporni ukrepi, povezani z lažjim 

dostopom do financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja; 
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9. poudarja, da je treba glede na trenutne gospodarske razmere, za katere so značilni 

likvidnostni presežek pri obrestnih merah na ničelni spodnji meji („zero lower bound“), 

slabi obeti glede povpraševanja ter omejene naložbe in poraba gospodinjstev in podjetij, 

izvajati prenovljeno kombinacijo politik, ki jo je predlagala Komisija, če naj se ustvari 

rast; ugotavlja, da ob pomanjkanju naložb in vzdržnih strukturnih reform monetarna 

politika ne zadostuje za spodbujanje rasti;  

Prednostne naloge in cilji priporočil za leto 2016 

10. poudarja priporočilo Komisije trem državam članicam, naj zaključijo postopek v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem; se strinja s Komisijo, da veliki in stalni presežki tekočega 

računa kažejo na potrebo po spodbujanju povpraševanja in naložb, zlasti dolgoročnih, 

da bi lahko obvladovali prihodnje izzive na področjih prometa in komunikacij, 

digitalnega gospodarstva, izobraževanja, inovacij in raziskav, podnebnih sprememb, 

energetike, varstva okolja ter staranja prebivalstva; poziva Komisijo, naj še naprej 

spodbuja odgovorne in trajnostne proračunske politike, ki omogočajo rast in okrevanje 

v vseh državah članicah z večjim poudarkom na naložbah in učinkoviti javni porabi, ter 

podpirajo trajnostne in socialno uravnotežene strukturne reforme; 

11. ugotavlja, da so potrebni nadaljnji ukrepi za povečanje možnosti financiranja, zlasti za 

mala in srednja podjetja, in zmanjšanje slabih posojil v euroobmočju v skladu z 

zakonodajo EU, da se bodo izboljšale bilance stanja bank in se bo na ta način povečala 

sposobnost bank, da posojajo realnemu sektorju; poudarja, da je pomembno postopno 

dokončati in izvajati bančno unijo ter razviti unijo kapitalskih trgov, da bi ustvarili 

stabilno okolje za naložbe in rast in preprečili razdrobljenost finančnega trga 

euroobmočja; 

12. poudarja, da so bile naložbe doslej premalo učinkovite in niso povzročile trajnostne in 

vključujoče rasti v EU ter niso pripomogle k izboljšanju poslovnega okolja; meni, da 

morajo monetarno politiko spremljati ustrezne fiskalne politike za povečanje rasti v EU, 

in sicer v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast, vključno z določbami o prožnosti; 

ugotavlja, da so se v zadnjih letih močno zmanjšale naložbe na podnacionalni ravni 

upravljanja, vendar vseeno predstavljajo približno 60 % javnih naložb v EU; poudarja, 

da je treba instrumente naložbene politike, kot sta EFSI in ESIF, uravnoteženo 

kombinirati in medsebojno dopolnjevati, da bi povečali dodano vrednost porabe Unije s 

privabljanjem dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev; zato poudarja, da bi moral 

program za podporo strukturnim reformam pri oblikovanju teh projektov strukturnih 

reform vključevati tudi lokalne in regionalne organe;  

Odzivi politik in sklepi 

13. poudarja, da je treba izboljšati splošno sposobnost EU za rast ter ustvarjanje in 

ohranjanje delovnih mest, s čimer bi rešili vprašanje visoke stopnje brezposelnosti, in 

sicer z vzpostavitvijo regulativnega okvira, ki podpira rast; meni, da lahko migracije 

prispevajo k izravnavanju negativnih učinkov staranja prebivalstva, kar pa je odvisno od 

zmožnosti držav članic za boljše izkoriščanje znanj in spretnosti migrantov in 

prilagoditev sistemov upravljanja delovnih migracij potrebam trga dela; 

14. poudarja pomen vključujočih izobraževalnih sistemov, ki spodbujajo inovacije in 

ustvarjalnost in ki učijo znanja in spretnosti, potrebne na trgu dela, s posebnim 
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poudarkom na poklicnem izobraževanju; ugotavlja, da je treba ohranjati ustrezno 

ravnotežje med gospodarskimi, družbenimi in človeškimi stroški v skladu z evropskimi 

vrednotami solidarnosti in subsidiarnosti, tako da se prepreči tekmovanje v zniževanju 

standardov pri plačah in zaposlovanju, pri tem pa ohraniti osredotočenost na naložbe v 

človeški kapital, raziskave in razvoj ter izboljšanje izobraževalnih sistemov in 

poklicnega izobraževanja, vključno z vseživljenjskim učenjem; meni, da so za 

spodbujanje inovacij, raziskav in razvoja potrebne dobro zasnovane politike, ki bi 

spodbudile produktivnost, ustvarile stabilno in trajno rast ter pripomogle k odpravi 

sedanjih strukturnih izzivov, s čimer bi na področju inovativnosti dohiteli druga 

gospodarstva;  

15. poziva Komisijo, naj da prednost ukrepom za zmanjšanje ovir za večje naložbene 

tokove in trgovino, ki se pojavijo na ravni EU zaradi nejasnosti glede strategij, ki jih je 

treba izvajati, zlasti na naslednjih področjih: energija, promet, komunikacije in digitalno 

gospodarstvo; ugotavlja, da zapleteni pravni sistemi, korupcija, nepreglednosti v 

finančnem sektorju, zastarela birokracija, neustrezna digitalizacija javnih storitev, 

neustrezno razporejanje virov, ovire za notranji trg v bančnem in zavarovalniškem 

sektorju, izobraževalni sistemi, ki niso v skladu z zahtevami trga dela, in dokončanje 

enotnega trga vplivajo na posojanje bank po sprejetju bančne unije ter na nacionalni 

ravni;  

16. obžaluje, da cilj zmanjšanja stopnje revščine v Uniji iz strategije Evropa 2020, s katero 

je boj proti revščini prvič postal del programa EU, ne bo dosežen; meni, da bi moral biti 

boj proti revščini vključen že pri začetku oblikovanja politik EU; 

17. poudarja, da se je treba izogniti visoki davčni obremenitvi dela, saj ta zmanjšuje 

spodbude za ponovno zaposlitev nedejavnih oseb, brezposelnih, prejemnikov drugega 

dohodka v gospodinjstvu in prejemnikov nizkih dohodkov;  

18. ugotavlja, da potekajo razprave med Komisijo in državami članicami o metodologiji za 

izračun proizvodne vrzeli; 

19. poudarja, da bi si morali prizadevati za odpravo preostalih ovir za naložbe v državah 

članicah in omogočiti ustreznejšo kombinacijo politik v smeri spodbujanja trajnostne 

rasti, vključno z resnično osredotočenostjo na porabo za raziskave in razvoj; meni, da je 

javna in zasebna podpora raziskovanju in visokošolskim ustanovam ključni dejavnik za 

bolj konkurenčno evropsko gospodarstvo ter da so nekatere države zaradi šibkosti ali 

pomanjkanja te infrastrukture v bistveno slabšem položaju; poudarja, da ni enega 

samega idealnega recepta za inovacijsko politiko EU, da pa so za odpravo razlike v 

inovacijski zmogljivosti v EU priporočljive dovolj raznolike inovacijske politike v 

državah članicah na podlagi že realiziranih uspešnih modelov;  

20. pozdravlja dogovor, sprejet na konferenci o podnebnih spremembah (COP 21) v Parizu 

decembra 2015, ter poziva države članice in Komisijo, naj ga udejanjijo. 

Sektorski prispevek k evropskemu semestru 2016 

Zaposlovanje in socialna politika 

21. meni, da bi si morala Svet in Komisija prizadevati, da bodo postopke fiskalne 
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konsolidacije spremljali ukrepi za zmanjšanje neenakosti, ter poudarja, da bi moral 

proces evropskega semestra pomagati poiskati odgovore na obstoječe in nastajajoče 

socialne izzive in tako zagotoviti učinkovitejše gospodarstvo; poudarja, da morajo biti 

socialne naložbe v človeški kapital osnovni dodatni ukrep, saj je človeški kapital eden 

od dejavnikov za rast ter gonilo za konkurenčnost in razvoj; zahteva, da se vzporedno z 

večjimi strukturnimi reformami na podlagi priporočil za posamezne države članice 

opravi ocena socialnega učinka njihovih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih 

posledic, da bi bolje razumeli socialne, ekonomske in zaposlitvene posledice, zlasti 

učinek na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast; 

22. poudarja, da je brezposelnost, zlasti brezposelnost mladih, še vedno prevladujoč 

evropski družbeni problem in da se po podatkih Komisije brezposelnost sicer postopno 

zmanjšuje, vendar je še vedno višja kot leta 2008 (aprila 2016 je bilo brezposelnih 21,2 

milijona ljudi), pri čemer obstajajo velike razlike med državami članicami; izpostavlja 

potrebo po kvalitativni in kvantitativni oceni ustvarjenih delovnih mest, da bi se izognili 

povečanju stopnje zaposlenosti, ki bo zgolj posledica prekarnih zaposlitev ali 

zmanjšanja delovne sile; ugotavlja, da sistemi izobraževanja in usposabljanja v 

nekaterih državah članicah sicer dajejo rezultate na področju znanja in spretnosti, 

vendar niso mednarodno uspešni in da obstaja čedalje večje pomanjkanje spretnosti, kar 

prispeva k temu, da ima 39 % podjetij še vedno težave s pridobivanjem delavcev s 

potrebnimi znanji in spretnostmi; vztraja, da se je treba v priporočilih za posamezne 

države bolj osredotočiti na premagovanje strukturnih neravnovesij na trgu dela, 

vključno z dolgoročno brezposelnostjo in neusklajenostjo med ponudbo spretnosti in 

njihovim povpraševanjem, in poudarja, da je treba v sisteme izobraževanja in 

usposabljanja še naprej vlagati in jih razvijati, da se bo družba lahko prilagodila novim 

zahtevam na trgu dela; 

23. poudarja, da se je med leti 2008 in 2014 število ljudi v EU, ki jim grozi revščina in 

socialna izključenost, povečalo za 4,2 milijona na skupaj več kot 22 milijonov (22,3 %); 

ugotavlja, da se po navedbah Komisije večina držav članic še vedno sooča s hudimi 

socialnimi posledicami krize; poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo 

za zmanjšanje revščine, socialne izključenosti in vse večje neenakosti, da bi odpravili 

gospodarske in socialne razlike med državami članicami in znotraj družb; meni, da 

mora biti boj proti revščini in socialni izključenosti ter zmanjševanje neenakosti 

najpomembnejša prednostna naloga, kar bi se moralo odražati v priporočilih za 

posamezne države, saj je bistvena za doseganje dolgotrajne gospodarske rasti in 

socialno trajnostnega ritma izvajanja; 

24. želi opomniti, kot je Parlament že izjavil, da morajo družbeno odgovorne reforme 

temeljiti na solidarnosti, vključevanju, socialni pravičnosti in pošteni porazdelitvi 

bogastva, saj je to model, ki zagotavlja enakost in socialno zaščito, ščiti ranljive skupine 

in izboljšuje življenjski standard vseh državljanov; 

25. meni, da bi morala gospodarska rast imeti pozitiven socialni učinek; pozdravlja uvedbo 

treh novih zaposlitvenih kazalcev v makroekonomski preglednici; ponovno poziva, naj 

bodo ti kazalniki izenačeni z obstoječimi ekonomskimi kazalniki, da bodo notranja 

neravnovesja bolje ocenjena, strukturne reforme pa učinkovitejše; v zvezi s tem poziva, 

naj se za preprečitev selektivne uporabe omogoči izvedba poglobljenih analiz s pomočjo 

teh kazalnikov ter poziva k boljšemu razumevanju vzročne povezave med politikami in 
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ukrepi; predlaga, da se v priporočila za posamezne države vključi postopek za 

spremljanje družbenih neravnovesij, da bi preprečili tekmovanje v zniževanju socialnih 

standardov ter učinkovito uporabili socialne in zaposlitvene kazalnike pri 

makroekonomskem nadzoru; meni, da bi morala izenačitev zaposlitvenih in 

ekonomskih kazalnikov sovpadati z okrepitvijo vloge, ki jo ima Svet EPSCO v okviru 

evropskega semestra; 

26. meni, da je uvedba treh zaposlitvenih kazalnikov pokazala, da ima evropska strategija 

zaposlovanja, vključno s smernicami za zaposlovanje, pomembno vlogo v procesu 

gospodarskega upravljanja v EU, vendar so potrebna dodatna prizadevanja, zlasti z 

uvedbo socialnih kazalnikov; 

27. priznava, da je Komisija začela z vzpostavitvijo evropskega stebra socialnih pravic, 

vendar opozarja, da je treba predstaviti rezultate postopka posvetovanja ter preiti na 

nove učinkovite ukrepe za bolj poglobljeno in pravičnejšo EU in ki bi imeli pomembno 

vlogo pri odpravljanju neenakosti; v zvezi s tem izpostavlja poročilo petih 

predsednikov, ki poziva k večji ekonomski in socialni konvergenci, vendar priznava, da 

ni enotnih rešitev za vse; zato meni, da bi bilo treba vsako skupno politiko prilagoditi 

vsaki državi članici; meni, da bi morali evropski ukrepi obravnavati tudi neenakosti in 

razlike v dohodkih znotraj držav članic in ne le poskrbeti za tiste, ki najbolj potrebujejo 

pomoč; 

28. priznava, da evropski semester zdaj daje večji poudarek uspešnosti na področju 

zaposlovanja in socialnem področju; spoštuje pristojnosti držav članic, vendar jih 

poziva, naj sprejmejo nujne ukrepe za zagotavljanje dostojnega dela za dostojno plačo, 

dostopa do ustreznega minimalnega dohodka in socialne zaščite (kar je že zmanjšalo 

stopnjo revščine s 26,1 % na 17,2 %) in kakovostnih javnih storitev, ter zagovarja 

razvoj in vzpostavitev ustreznega trajnostnega sistema socialnega varstva; poziva 

Komisijo, naj ponudi pomoč in si izmenjuje primere dobre prakse z državami članicami 

ter tako izboljša upravne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kar je 

ključni izziv za oživitev dolgoročnih naložb in zagotavljanje ustvarjanja delovnih mest 

in trajnostne rasti; 

29. poudarja, da je zagotavljanje in upravljanje sistemov socialne varnosti v pristojnosti 

držav članic in da Unija te sisteme usklajuje, vendar jih ne harmonizira; 

30. priznava, da so za določanje plač pristojne posamezne države članice, kar je treba 

spoštovati v skladu z načelom subsidiarnosti; 

31. je seznanjen s tem, da se je stopnja brezposelnosti mladih znižala, vendar opozarja, da je 

še vedno zelo visoka, saj je v EU več kot štiri milijone brezposelnih do 25 let, od tega 

2 885 000 v euroobmočju; obžaluje, da so več kot tri leta po začetku izvajanja pobude 

za zaposlovanje mladih rezultati izvajanja jamstva za mlade neenakomerni in deloma 

neučinkoviti; poziva Komisijo, naj oktobra predloži temeljito analizo izvajanja te 

pobude, kar bo osnova za nadaljevanje programa; 

32. opozarja, da je nadomestilo za brezposelnost v mnogih državah članicah iz leta v leto 

nižje, med drugim zaradi dolgotrajne brezposelnosti, zato vse več ljudi živi pod pragom 

revščine in socialne izključenosti; poziva k zagotavljanju ustreznih nadomestil za 

brezposelnost, da bi ljudem omogočili dostojno življenje, in k sprejetju ukrepov za 
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vključitev teh oseb na trg dela; 

33. poudarja, da so neravnovesja v pokojninskih sistemih predvsem posledica 

brezposelnosti, devalvacije plač in prekarizacije dela; zato poziva k reformam, ki bodo 

zagotovile ustrezno financiranje za trden prvi pokojninski steber za zagotovitev 

dostojnih pokojnin, ki bodo presegale vsaj prag revščine; 

34. ponovno opozarja, da je prosti pretok ljudi bistvenega pomena za večjo konvergenco in 

povezovanje med evropskimi državami; 

35. ugotavlja, da se je povečalo število priporočil (za pet držav članic) glede sistemov 

minimalnega dohodka; ob upoštevanju, da velike dohodkovne neenakosti ne škodijo 

samo socialni koheziji, ampak tudi trajnostni gospodarski rasti (kot sta nedavno izjavila 

tako MDS kot OECD), poziva Komisijo, naj izpolni obljubo, ki jo je predsednik 

Juncker dal v svojem nastopnem govoru, in sicer, da bodo imeli vsi Evropejci prek 

evropskega okvira za minimalni dohodek zagotovljen ustrezen dohodek za kritje 

osnovnih življenjskih stroškov, ob upoštevanju nacionalnih praks in načela 

subsidiarnosti; 

36. izraža zaskrbljenost zaradi povečanja dohodkovnih neenakosti, ki so delno povezane z 

neučinkovitimi reformami trga dela; poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo 

ukrepe za izboljšanje kakovosti delovnih mest, da bi zmanjšali razdrobljenosti trga dela, 

hkrati pa tudi ukrepe za zvišanje minimalnih plač na dostojno raven ter ukrepe za 

krepitev kolektivnih pogajanj in položaja delavcev v sistemih določanja plač, da bi 

zmanjšali razpršenost plač; opozarja, da so v zadnjih desetletjih uprave družb prejemale 

večji del ekonomskih koristi, medtem ko so plače delavcev stagnirale ali pa so se 

znižale; meni, da ta prekomerna razpršenost plač povečuje neenakosti ter škoduje 

produktivnosti in konkurenčnosti podjetij; 

37. je zaskrbljen, ker je dolgotrajna brezposelnost še vedno visoka in znaša 10,5 milijona v 

EU, ter opozarja, da je vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela bistvenega 

pomena za zagotovitev vzdržnosti sistemov socialne zaščite ter za njihovo samozavest; 

zato obžaluje, da države članice še niso sprejele ukrepov glede izvajanja priporočila 

Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela; ponovno poziva Komisijo, 

naj podpre prizadevanja za to, da se ustvarijo priložnosti za vključujoče vseživljenjsko 

učenje za delavce in iskalce zaposlitve vseh starosti, in naj čim prej sprejme ukrepe za 

izboljšanje dostopa do financiranja EU in, kadar je to mogoče, zagotovi dodatna 

sredstva; 

38. meni, da je socialna zaščita, vključno s pokojninami in storitvami, kot so zdravstveno in 

otroško varstvo ter dolgotrajna oskrba, še vedno pomembna za uravnoteženo in 

vključujočo rast, podaljševanje delovne dobe, ustvarjanje delovnih mest in 

zmanjševanje neenakosti; zato poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo 

politike, s katerimi bodo zagotovile zadostnost, ustreznost, učinkovitost in kakovost 

sistemov socialne zaščite skozi življenjski krog posameznika ter tako zagotovijo 

dostojno življenje, se borijo proti neenakostim in spodbujajo vključevanje, da bi 

izkoreninile revščino, zlasti med tistimi, ki so izključeni s trga dela, ter najranljivejšimi 

skupinami; 

39. ponovno opozarja na fizične in digitalne ovire in prepreke, s katerimi se še vedno 
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srečujejo invalidi; upa, da bo akt o dostopnosti, ki ga je predlagala Komisija, začel čim 

prej veljati ter da se bo učinkovito osredotočil na konkretne ukrepe za spodbujanje 

vključenosti in dostopnosti; 

Notranji trg 

40. pozdravlja številna priporočila za posamezne države, ki podpirajo dobro delujoč in 

integriran enotni trg, vključno s finančnimi in naložbenimi priložnostmi v podporo 

podjetjem, zlasti malim in srednjim, ki tudi prispevajo k ustvarjanju novih delovnih 

mest, e-upravi, javnim naročilom in vzajemnemu priznavanju, vključno z vzajemnim 

priznavanjem kvalifikacij; poudarja, da je izvrševanje odločilnega pomena, če želimo, 

da bi bil učinek na teh področjih opazen; glede tega meni, da bi morala Komisija v 

okviru priporočil za posamezne države posvetiti vso pozornost uvedbi dolgoročnih 

reform z znatnim vplivom, zlasti na področju socialnih naložb, zaposlovanja in 

usposabljanja; 

41. zatrjuje, da je enotni trg temelj gospodarstva EU, in poudarja, da je vključujoč enotni trg 

z okrepljenim upravljanjem, ki daje prednost boljši pripravi zakonodaje in konkurenci, 

ključni instrument za izboljšanje rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti ter da se ohrani 

zaupanje poslovnega sektorja in potrošnikov; zato poziva Komisijo, naj spremlja 

napredek držav članic, in ponavlja, kako pomembno je formalno vključiti steber 

enotnega trga v evropski semester ter tako omogočiti neprekinjeno spremljanje 

kazalnikov enotnega trga, na podlagi katerih bi se lahko sistematično spremljal in 

ocenjeval napredek držav članic pri izvajanju priporočil za posamezne države; 

42. pozdravlja, da je Komisija odločena odpraviti premajhno davčno usklajenost v EU, 

zlasti težave, s katerimi se zaradi zapletenosti različnih nacionalnih ureditev za DDV 

spoprijemajo mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj oceni izvedljivost 

nadaljnjega usklajevanja, zlasti pa možnost poenostavljenega pristopa k DDV na 

enotnem digitalnem trgu; 

43. kritizira, da dobro delovanje in povezanost enotnega trga še vedno ovirajo že obstoječe 

ali novonastale prepreke; opozarja zlasti na delni prenos in izvajanje direktive o 

storitvah v mnogih državah članicah ter poziva Komisijo, naj učinkoviteje izvršuje 

zaveze, ki so jih države članice sprejele z evropsko zakonodajo; želi spomniti na 

obljubo Komisije, da bo po potrebi uporabila postopke za ugotavljanje kršitev in tako 

zagotovila popolno izvajanje zakonodaje o enotnem trgu proizvodov in storitev ter 

enotnem digitalnem trgu; 

44. želi spomniti, da sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij temelji na načelih 

vzajemnega zaupanja med pravnimi sistemi in skupnega preverjanja kakovosti 

kvalifikacij; ugotavlja, da so potrebni nadaljnji ukrepi za boljše izvajanje vzajemnega 

priznavanja poklicnih kvalifikacij; poudarja, da je enotni trg razdrobljen, kar ustvarja 

ovire v gospodarskih dejavnostih in pri potrošniški izbiri, zato sta pravilno izvrševanje 

in boljša ureditev bistvenega pomena in morata zajeti vse poslovne sektorje ter veljati 

tako za obstoječo kot za prihodnjo zakonodajo; pozdravlja evidentiranje reguliranih 

kvalifikacij, na podlagi katerega bo oblikovana interaktivna javna zbirka podatkov, ki 

bo lahko podpirala nacionalne akcijske načrte držav članic; 

45. obžaluje, da priporočila za posamezne države še naprej kažejo na pomanjkljivosti pri 
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javnih naročilih, na primer premajhno konkurenco in preglednost, saj 21 držav članic ni 

v celoti preneslo zakonodajnega svežnja, kar povzroča izkrivljanje trga; poziva 

Komisijo, naj nemudoma ukrepa, da bodo države članice izpolnile svoje pravne 

obveznosti, tako da začne potrebne postopke za ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, 

naj učinkovito, pregledno in sistematično nadzoruje, da upravni postopki ne bodo 

nesorazmerno obremenjevali malih in srednjih podjetij ali jim onemogočali potegovanje 

za javna naročila; 

46. podpira države članice pri njihovem prizadevanju za posodobitev javnih upravnih 

storitev, zlasti z e-upravo, ter poziva k boljšemu čezmejnemu sodelovanju, 

poenostavitvi upravnih postopkov in interoperabilnosti javnih uprav v korist vseh 

podjetij in državljanov, obenem pa poziva Komisijo, naj v primerih, ko se digitalizacija 

javnih storitev financira iz proračuna EU, učinkoviteje nadzira, ali se sredstva porabljajo 

pregledno in ustrezno; 

47. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsednikom Sveta, Komisije, 

Euroskupine in ECB ter nacionalnim parlamentom. 
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE (*) 

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za 

leto 2016 

(2016/2101(INI)) 

Pripravljavka mnenja: Sofia Ribeiro(*) 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker po navedbah Komisije1 gospodarska rast ostaja sorazmerno skromna, okrevanje pa 

neenakomerno, saj nekatere države beležijo četrtletne padce; 

B. ker se na podlagi poročil o državah2 zdi, da so razlike med spoloma še vedno velike, kar 

je ena od poglavitnih ovir za doseganje enakosti med spoloma in nesprejemljiva oblika 

diskriminacije na podlagi spola, zato so nujna prizadevanja za zmanjšanje razlik med 

moškimi in ženskami v stopnji zaposlenosti; 

1. ugotavlja, da se v priporočilih za posamezne države članice kažejo obstoječe razlike 

med državami članicami v sklopu evropskega semestra ter potreba po socialni in 

ekonomski konvergenci navzgor; meni, da morajo države članice še naprej dajati 

prednost reformam, prirejenim njihovim političnim ozkim grlom, ki bodo okrepile 

njihovo socialno in gospodarsko oživljanje in ustvarjale kakovostna delovna mesta in 

spodbudile socialno kohezijo; zato opozarja, da je treba povečati javne in zasebne 

naložbe, izvajati socialno odgovorne strukturne reforme, ki bodo zmanjšale gospodarske 

in socialne neenakosti, ter ravnati v skladu s pristopom, ki bo temeljil na fiskalni in 

proračunski odgovornosti, s čimer bi čim bolj izkoristili obstoječo prožnost, kjer je to 

potrebno, in tako zagotovili skladnost z gospodarsko rastjo in kakovostnim 

zaposlovanjem; meni, da morajo biti socialni partnerji po potrebi dejavno vključeni v 

proces priprave in izvajanja strukturnih reform, da bi izboljšali njihovo nezadovoljivo 

                                                 
1 Evropska komisija, „Employment and Social Developments in Europe“ (Pregled razvoja na področju 

zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi, četrtletni pregled, poletje 2016 (junij 2016)) 
2 COM(2016)0095 
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izvajanje; želi opomniti, da morajo omenjene reforme EU in njenim državam članicam 

zlasti omogočiti uresničevanje petih ciljev iz strategije Evropa 2020, ter poudarja, da te 

reforme ne smejo oslabiti zaščite delavcev ter malih in srednjih podjetij; 

2. meni, da bi si morala Svet in Komisija prizadevati, da bodo postopke fiskalne 

konsolidacije spremljali ukrepi za zmanjšanje neenakosti, ter poudarja, da bi moral 

proces evropskega semestra pomagati poiskati odgovore na obstoječe in nastajajoče 

socialne izzive in tako zagotoviti učinkovitejše gospodarstvo; poudarja, da morajo biti 

socialne naložbe v človeški kapital osnovna dodatna dejavnost, saj je človeški kapital 

eden od dejavnikov za rast ter gonilo za konkurenčnost in razvoj; zahteva, da se 

vzporedno z večjimi strukturnimi reformami na podlagi priporočil za posamezne države 

članice opravi ocena socialnega učinka njihovih kratko-, srednje- in dolgoročnih 

posledic, da bi bolje razumeli socialne, ekonomske in zaposlitvene posledice, zlasti 

vpliv na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast; 

3. poudarja, da je brezposelnost, zlasti brezposelnost mladih, še vedno prevladujoč 

evropski družbeni problem in da se po poročanju Komisije brezposelnost še vedno 

postopno zmanjšuje, vendar je še vedno višja kot leta 2008 (aprila 2016 je bilo 

brezposelnih 21,2 milijona ljudi), pri čemer obstajajo velike razlike med državami 

članicami; izpostavlja potrebo po kvalitativni in kvantitativni oceni ustvarjenih delovnih 

mest, da bi se izognili povečanju stopnje zaposlenosti, ki bo zgolj posledica prekarnih 

zaposlitev ali zmanjšanja delovne sile; ugotavlja, da sistemi izobraževanja in 

usposabljanja v nekaterih državah članicah sicer dajejo rezultate na področju znanja in 

spretnosti, vendar niso mednarodno uspešni in da obstaja čedalje večje pomanjkanje 

spretnosti, kar prispeva k temu, da ima 39 % podjetij še vedno težave s pridobivanjem 

delavcev s potrebnimi znanji in spretnostmi; vztraja, da se je treba v priporočilih za 

posamezne države bolj osredotočiti na premagovanje strukturnih neravnovesij na trgu 

dela, vključno z dolgoročno brezposelnostjo in neusklajenostjo med ponudbo spretnosti 

in njihovim povpraševanjem, in poudarja, da je treba v sisteme izobraževanja in 

usposabljanja še naprej vlagati in jih razvijati, da se bo družba lahko prilagodila novim 

zahtevam na trgu dela; 

4. poudarja pomen zasebnih naložb, hkrati pa meni, da bi bilo treba učinkovito in uspešno 

spodbujati tudi javne izdatke; meni, da je treba državam članicam nujno omogočiti 

veliko svobode pri naložbah v kakovostno poklicno usposabljanje in izobraževanje ter 

pri zagotavljanju enakega dostopa do njega, zlasti z višjo stopnjo nacionalne podpore 

pri sofinanciranju poglavitnih načrtov EU na teh področjih; meni, da bi se morale 

države članice osredotočiti na izdatke, ki bodo povečali prihodnjo proizvodno 

zmogljivost in bodo imeli zelo pozitivne učinke prelivanja na celotno gospodarstvo, 

zlasti prek izobraževanja in usposabljanja (akademskega, strokovnega in poklicnega), 

raziskav in razvoja ter infrastrukture (promet, energetika in komunikacije); 

5. poudarja, da se je med leti 2008 in 2014 število ljudi v EU, ki jim grozi revščina in 

socialna izključenost, povečala za 4,2 milijona na skupaj več kot 22 milijonov (22,3 %); 

ugotavlja, da se po navedbah Komisije večina držav članic še vedno sooča s hudimi 

socialnimi posledicami krize; poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo 

za zmanjšanje revščine, socialne izključenosti in vse večje neenakosti, da bi odpravili 

gospodarske in socialne razlike med državami članicami in znotraj družb; meni, da 

mora biti boj proti revščini in socialni izključenosti ter zmanjševanje neenakosti 
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najpomembnejša prednostna naloga, vidna v priporočilih za posamezne države, ker je 

bistvena za doseganje dolgotrajne gospodarske rasti in socialno trajnostnega ritma 

izvajanja; 

6. želi opomniti, kot je Parlament že izjavil, da morajo družbeno odgovorne reforme 

temeljiti na solidarnosti, vključevanju, socialni pravičnosti in pošteni porazdelitvi 

bogastva – model, ki zagotavlja enakost in socialno zaščito, ščiti ranljive skupine in 

izboljšuje življenjski standard vseh državljanov; 

7. poziva k dokončanju evropskega notranjega trga kot orodja z največjim potencialom za 

rast in boj proti brezposelnosti v EU, vzporedno pa je treba nadzorovati izvrševanje 

zakonodaje in spoštovanje predpisov; 

8. želi spomniti, da je dolgoročnejša vizija iz strategije Evropa 2020 dober prvi korak, 

vendar meni, da bi bilo treba te cilje prilagoditi razmeram in potrebam v posameznih 

državah članicah ter jim pustiti dovolj političnega prostora, da si glede na lastne 

razmere izoblikujejo svojo pot do reform v tesnem sodelovanju z deležniki ter obenem 

zagotovijo, da bo strategija Evropa 2020 v središču njihovih ciljev; 

9. želi spomniti na poziv Evropskega sveta1 k uporabi letnega poročila o enakosti med 

spoloma v sklopu evropskega semestra, da bi se okrepilo vključevanje načela enakosti 

spolov; 

10. obžaluje, da načelo enakosti spolov ni vključeno v strategijo Evropa 2020, zato 

Komisijo in Svet poziva, naj vanjo vključita steber enakosti spolov in splošni cilj 

enakosti spolov; 

11. meni, da mora imeti gospodarska rast pozitiven socialni učinek; pozdravlja uvedbo treh 

novih zaposlitvenih kazalnikov v makroekonomsko preglednico; ponovno poziva, naj 

bodo ti kazalniki izenačeni z obstoječimi ekonomskimi kazalniki, da bodo notranja 

neravnovesja bolje ocenjena, strukturne reforme pa učinkovitejše; v zvezi s tem poziva, 

naj se za preprečitev selektivne uporabe omogoči izvedba poglobljenih analiz s pomočjo 

teh kazalnikov ter poziva k boljšemu razumevanju vzročne povezave med politikami in 

ukrepi; predlaga, da se v priporočila za posamezne države vključi postopek za 

spremljanje družbenih neravnovesij, da bi preprečili tekmovanje v zniževanju socialnih 

standardov ter učinkovito uporabili socialne in zaposlitvene kazalnike pri 

makroekonomskem nadzoru; meni, da bi morala izenačitev zaposlitvenih in 

ekonomskih kazalnikov sovpadati z okrepitvijo vloge, ki jo ima Svet EPSCO v okviru 

evropskega semestra; 

12. meni, da je uvedba treh zaposlitvenih kazalnikov pokazala, da ima evropska strategija 

zaposlovanja, vključno s smernicami za zaposlovanje, pomembno vlogo v procesu 

gospodarskega upravljanja v EU, vendar so potrebna dodatna prizadevanja, zlasti z 

uvedbo socialnih kazalnikov; 

13. priznava, da je Komisija začela z vzpostavitvijo evropskega stebra socialnih pravic; 

vendar opozarja, da je treba predstaviti rezultate postopka posvetovanja ter preiti na 

nove učinkovite ukrepe za bolj poglobljeno in pravičnejšo EU in ki bi imeli pomembno 
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vlogo pri odpravljanju neenakosti; v zvezi s tem izpostavlja poročilo petih 

predsednikov, ki poziva k večji ekonomski in socialni konvergenci, vendar priznava, da 

ni enotnih rešitev za vse; zato meni, da bi bilo treba vsako skupno politiko prilagoditi 

vsaki državi članici; meni, da bi morali evropski ukrepi obravnavati tudi neenakosti in 

razlike v dohodkih znotraj držav članic in narediti več kot samo poskrbeti za tiste, ki 

najbolj potrebujejo pomoč; 

14. priznava, da evropski semester zdaj daje večji poudarek uspešnosti na področju 

zaposlovanja in sociale; poziva države članice – ob spoštovanju njihovih pristojnosti – 

naj sprejmejo nujne ukrepe za zagotavljanje dostojnega dela za dostojno plačo, dostopa 

do ustreznega minimalnega dohodka in socialne zaščite (kar je že zmanjšalo stopnjo 

revščine iz 26,1 % na 17,2 %) in kakovostnih javnih storitev, ter zagovarja razvoj in 

vzpostavitev ustreznega trajnostnega sistema socialnega varstva; poziva Komisijo, naj 

ponudi pomoč in si izmenjuje primere dobre prakse z državami članicami ter tako 

izboljša upravne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kar je ključni 

izziv za oživitev dolgoročnih naložb in zagotavljanje ustvarjanja delovnih mest in 

trajnostne rasti; 

15. ugotavlja, da se socialna zaščita, vključno s pokojninami in storitvami, kot so 

zdravstveno varstvo, otroško varstvo in dolgotrajna oskrba, v priporočilih za posamezne 

države za leto 20161 obravnava kot ključni dejavnik za uravnoteženo in vključujočo 

rast, ki lahko prispeva k večji stopnji zaposlenosti in zmanjšanju neenakosti med 

spoloma; 

16. poudarja, da je zagotavljanje in upravljanje sistemov socialne varnosti v pristojnosti 

držav članic in da Unija te sisteme usklajuje, vendar jih ne harmonizira; 

17. poziva države članice, naj z opredelitvijo kvalitativnih ciljev in ukrepov za odpravljanje 

dolgotrajnih neenakosti med spoloma v svoje nacionalne programe reform in programe 

za stabilnost in konvergenco vključijo vidik spola ter načelo enakosti med moškimi in 

ženskami; 

18. priznava, da so za določanje plač pristojne posamezne države članice, kar je treba 

spoštovati v skladu z načelom subsidiarnosti; 

19. priznava, da je bil Evropski sklad za strateške naložbe razvit, da bi imel ključno vlogo 

pri spodbujanju naložb ter pospeševanju rasti in ustvarjanja delovnih mest; poziva 

Komisijo, naj se odločno zavzame za spodbujanje sklada EFSI in uporabo dodeljenih 

sredstev v evropskih regija, ki jih je posebej prizadela huda brezposelnost, in v tistih z 

nizko ali ničelno ravnjo udeležbe; poziva Komisijo, naj natančno spremlja in nadzoruje 

naložbe v okviru Junckerjevega načrta, da bi ocenila dejanski učinek teh naložb na 

gospodarstvo in zaposlovanje, hkrati pa analizira ovire, s katerimi se je srečevala, zlasti 

na področju malih in srednjih podjetij, za katera ta načrt predstavlja ne le nov vir 

financiranja, temveč jim tudi zagotavlja tehnično podporo in svetovanje; obenem poziva 

Komisijo, naj si še naprej prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja za podjetja ter 

njihovih pogojev financiranja; zagovarja okrepitev socialnih in okoljskih naložb ter 

podporo vključitvi socialnih deležnikov v izvajanja sklada; poudarja tudi, kako 

pomembno je zagotoviti, da se pravila, ki urejajo programe, ki se financirajo iz sklada 
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EFSI, v celoti spoštujejo; meni, da bi morali biti projekti usmerjeni v kakovost ter 

spodbujati ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in večje socialne konvergence; 

ponovno poudarja, kako pomembne so naložbe v človeški kapital in druge socialne 

naložbe in da je treba učinkovito izvajati sveženj o socialnih naložbah; 

20. poudarja, da Junckerjev načrt (EFSI) doslej ni dosegel zastavljenih ciljev, saj so 

projekti, ki se iz njega financirajo, namenjeni izključno izgradnji velike infrastrukture in 

ne ustvarjajo trajnih in stalnih delovnih mest; poleg tega poudarja, da je treba poseči in 

vlagati v že obstoječo zastarelo infrastrukturo, ki jo je treba posodobiti in napraviti 

varnejšo; 

21. obžaluje, da je Komisija v svojem svežnju ocen/priporočil spregledala socialno 

gospodarstvo; želi izpostaviti, da je v tem sektorju 2 milijona podjetij, ki zaposlujejo 

več kot 14 milijonov ljudi in prispevajo k doseganju ciljev za leto 2020; poziva 

Komisijo in države članice, naj socialnim podjetjem zagotovijo večjo prepoznavnost in 

priznavanje; meni, da takšno nepriznavanja neugodno vpliva na dostop do financiranja; 

poziva Komisijo, naj pripravi predlog za evropski statut za zadruge, združenja, 

fundacije in vzajemne družbe; 

22. poziva države članice, naj uporabijo svoj fiskalni manevrski prostor in povečajo javne 

naložbe na področjih, ki spodbujajo rast, kot so infrastruktura, izobraževanje in 

raziskave; 

23. priznava prizadevanja več držav članic pri izvajanju strukturnih reform za povečanje 

produktivnosti, spodbujanje ustvarjanja delovnih mest, povečanje konkurenčnosti in 

izboljšanje poslovnega okolja; opozarja, da so izvedene reforme v nekaterih državah 

članicah dale prednost prožnosti pred varnostjo, in zato vztraja, da je treba prilagoditi 

splošni pristop in izvajati nove, socialno odgovorne reforme, ki se bodo osredotočale na 

dobrobit državljanov in uskladitev učinkovite in vzdržne gospodarske rasti s socialnimi 

standardi EU; kljub temu meni, da je potreben nadaljnji napredek, predvsem v primerih 

neučinkovitosti in še posebej v primeru držav članic z velikimi plačilnobilančnimi 

presežki, ki naj bi zlasti izvajali ukrepe za usmeritev presežnih prihrankov v domače 

gospodarstvo, da bi tako spodbudile domače naložbe; opozarja, da je za spodbujanje 

močne in trajnostne rasti in socialne konvergence navzgor potrebno izvesti veliko 

drugih odprtih strukturnih reform, na področjih, kot so fiskalna politika ter energetska in 

industrijska politika, ter reform v zvezi s pokojninskim in zdravstvenim sistemom, 

javno porabo in socialnimi naložbami ter prenosom davkov z dela na način, ki bo 

spodbujal ustvarjanje delovnih mest, podjetništvo in zaposlovanje; 

24. je seznanjen s tem, da se je stopnja brezposelnosti mladih znižala, vendar opozarja, da je 

še vedno zelo visoka, saj je v EU več kot štiri milijone brezposelnih do 25 let, od tega 

2,885 milijona v euroobmočju; obžaluje, da so več kot tri leta po začetku izvajanja 

pobude za zaposlovanje mladih rezultati izvajanja jamstva za mlade tako neenakomerni 

in deloma neučinkoviti; poziva Komisijo, naj oktobra predloži temeljito analizo njenega 

izvajanja, ki bo osnova za nadaljevanje programa; 

25. opozarja, da je nadomestilo za brezposelnost v mnogih državah članicah iz leta v leto 

nižje, med drugim zaradi dolgotrajne brezposelnosti, zato vse več ljudi živi pod pragom 

revščine in socialne izključenosti; poziva k zagotavljanju ustreznih nadomestil za 

brezposelnost, da bi ljudem omogočili dostojno življenje, in k sprejetju ukrepov za 
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vključitev teh oseb na trg dela; 

26. ponovno opozarja na pomen sistematičnega nadzora nad preglednostjo v javni upravi, ki 

je v Evropi ključno merilo za zaupanje in element, ki lahko spodbudi pozitiven krog 

rasti in naložb; 

27. je trdno prepričan, da bo podjetjem in zaposlovanju bolj prijazno regulativno okolje 

spodbudilo več zasebnih naložb, rast in ustvarjanje delovnih mest; 

28. poudarja, da so neravnovesja v pokojninskih sistemih predvsem posledica 

brezposelnosti, devalvacije plač in prekarizacije dela; zato poziva k reformam, ki bodo 

zagotovile ustrezno financiranje za trden prvi pokojninski steber za zagotovitev 

dostojnih pokojnin, ki bodo presegale vsaj prag revščine; 

29. ponovno opozarja, da je prosti pretok ljudi bistvenega pomena za večjo konvergenco in 

povezovanje med evropskimi državami; 

30. ugotavlja, da se je povečalo število priporočil (za pet držav članic) glede sistemov 

minimalnega dohodka; ob upoštevanju, da velike dohodkovne neenakosti ne škodijo 

samo socialni koheziji, ampak tudi trajnostni gospodarski rasti (kot sta nedavno izjavila 

tako MDS kot OECD), poziva Komisijo, naj izpolni obljubo, ki jo je predsednik 

Juncker dal v svojem nastopnem govoru, in sicer, da bodo imeli vsi Evropejci prek 

evropskega okvira za minimalni dohodek zagotovljen ustrezen dohodek za kritje 

osnovnih življenjskih stroškov, ob upoštevanju nacionalnih praks in načela 

subsidiarnosti; 

31. izraža zaskrbljenost zaradi povečanja dohodkovnih neenakosti, ki so delno povezane z 

neučinkovitimi reformami trga dela; poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo 

ukrepe za izboljšanje kakovosti delovnih mest, da bi zmanjšali razdrobljenosti trga dela, 

hkrati pa tudi ukrepe za zvišanje minimalnih plač na dostojno raven ter ukrepe za 

krepitev kolektivnih pogajanj in položaja delavcev v sistemih določanja plač, da bi 

zmanjšali razpršenost plač; opozarja, da so v zadnjih desetletjih uprave družb prejemale 

večji del ekonomskih koristi, medtem ko so plače delavcev stagnirale ali pa so se 

znižale; meni, da ta prekomerna razpršenost plač povečuje neenakosti ter škoduje 

produktivnosti in konkurenčnosti podjetij; 

32. je zaskrbljen, ker je dolgotrajna brezposelnost še vedno visoka in znaša 10,5 milijona 

EU, ter opozarja, da je vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela bistvenega 

pomena za zagotovitev vzdržnosti sistemov socialne zaščite ter za njihovo samozavest; 

zato obžaluje, da države članice še niso sprejele ukrepov glede izvajanja priporočila 

Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela; ponovno poziva Komisijo, 

naj podpre prizadevanja za to, da se ustvarijo priložnosti za vključujoče vseživljenjsko 

učenje za delavce in iskalce zaposlitve vseh starosti, in naj čim prej sprejme ukrepe za 

izboljšanje dostopa do financiranja EU in, kadar je to mogoče, zagotovi dodatna 

sredstva; 

33. meni, da socialna zaščita, vključno s pokojninami in storitvami, kot so zdravstveno in 

otroško varstvo in dolgotrajna oskrba, ohranjajo pomembno vlogo, kar zadeva 

uravnoteženo in vključujočo rast, za podaljševanje delovne dobe, za ustvarjanje 

delovnih mest in zmanjševanje neenakosti; zato poziva Komisijo in države članice, naj 
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spodbujajo politike, s katerimi bodo zagotovile zadostnost, ustreznost, učinkovitost in 

kakovost sistemov socialne zaščite skozi življenjski krog osebe ter tako zagotovijo 

dostojno življenje, se borijo proti neenakostim in spodbujajo vključevanje, da bi 

izkoreninile revščino, zlasti med tistimi, ki so izključeni s trga dela, ter najranljivejšimi 

skupinami; 

34. obžaluje, da Komisija v svojem svežnju priporočil ni upoštevala prošnje Parlamenta, naj 

se zlasti s sprejetjem posebnih ukrepov okrepi uporaba člena 349 PDEU z namenom 

boljše integracije najbolj oddaljenih regij EU; opozarja, da imajo te regije posebne 

značilnosti in omejitve, stopnje brezposelnosti v njih pa presegajo 30 %; poudarja, da je 

treba za zmanjšanje razlik in izboljšanje socialne kohezije v EU izvajati raznolike 

ukrepe in programe; Komisijo poziva, naj se posebej osredotoči na druga podeželska 

območja, ki se soočajo z mnogimi gospodarskimi, okoljskimi, demografskimi in 

socialnimi izzivi; meni, da bi bilo treba dati prednost vsem regijam, ki se še vedno 

soočajo z visoko stopnjo dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih in katerih 

produktivnost le počasi raste, kar vpliva na življenjski standard in konkurenčnost; v 

zvezi s tem poziva države članice, naj za svoje podregije, kjer stopnja brezposelnosti 

presega 30 %, oblikujejo posebne program naložb; ponovno poziva Komisijo, naj tem 

državam članicam pomaga pri pripravi in – prek dogovorjenega večletnega finančnega 

okvira – financiranju teh programov naložb; 

35. poziva Komisijo in države članice k večji zavezanosti izvajanju kohezijske politike v 

boju z demografskimi izzivi, kot je določeno v členu 174 PDEU, zlasti v regijah, ki so 

hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer; meni, da 

bi bilo treba v okviru evropskega semestra razširiti pozornost demografskim izzivom še 

na druge vidike poleg posledic staranja prebivalstva za nacionalne proračune; meni, da 

bi bilo treba te vidike vključiti v priporočila za posamezne države ter tako pokazati 

določeno mero ozaveščenosti ne le na nacionalni, ampak tudi na regionalni in lokalni 

ravni; opozarja, da je treba teritorialno kohezijo okrepiti s pomočjo strateških naložb na 

območjih, ki se soočajo z znatnimi demografskimi težavami, da bi spodbudili 

konkurenčnost, izboljšali industrijsko strukturo in teritorialno kohezijo ter tako ohranili 

raven poseljenosti; 

36. meni, da je za rast in delovna mesta bistveno zmanjšati upravno obremenitev in stroške 

zaradi spoštovanja predpisov za podjetja, zlasti mala in srednja, ter odpraviti nepotrebno 

zakonodajo, hkrati pa ohraniti visoke standarde na področju varstva potrošnikov, 

zaposlenih, zdravja in okolja; 

37. poudarja, da novi izzivi, s katerimi se od leta 2015 sooča EU, na primer namestitev 

beguncev, boj proti terorizmu in izboljšanje varnosti, sedanja gospodarska in socialna 

kriza, kriza kmetijstva in kriza identitete Evropske unije, zahtevajo velika prizadevanja 

za prilagoditev ter tehten premislek o nalaganju sankcij državam članicam s čezmernim 

primanjkljajem; želi izpostaviti dosedanja resna prizadevanja za prilagoditev tem novim 

okoliščinam; ugotavlja, da mora Komisija dosledno in usklajeno uporabljati pravila 

Pakta za stabilnost in rast; poziva Komisijo in Svet, naj preučita možnost, da v letu 2016 

ne bi zmanjšala sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) v obliki sankcij, in 

upoštevata, da bi to pomenilo začasno prenehanje uporabe tega sklada v državah, ki so 

predmet sankciji, v trenutku, ko ga najbolj potrebujejo; 
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38. poudarja, da bi se raven primanjkljaja držav članic lahko povečala, če bi se od njih 

zahtevalo, da sofinancirajo projekte, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov; ugotavlja, da imajo mnoge prikrajšane regije zaradi proračunskih 

omejitev manj možnosti za izkoriščanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov; 

poziva Komisijo, naj ponovno preuči zahteve glede sofinanciranja na območjih z zelo 

visoko zadolženostjo ali zelo velikim primanjkljajem; 

39. obžaluje, da obstaja le majhna možnost, da bo stališče Parlamenta po sprejetju na 

plenarnem zasedanju vplivalo na priporočila za posamezne države, o katerih poteka 

razprava, ali jih celo spremenilo; poziva k večji vlogi demokratičnega elementa v 

postopku evropskega semestra tako na ravni EU kot nacionalni ravni; poziva k 

oblikovanju programa, v katerem bo stališče Parlamenta okrepljeno in upoštevano, 

preden Svet sprejme svojo odločitev. 

40. obžaluje, da deležniki na nacionalni ravni in ravni EU še vedno ne sodelujejo v zadostni 

meri v evropskem semestru, da je to sodelovanje slabe kakovosti in da se ga ne spremlja 

na ustrezen način; poziva Komisijo in Svet, naj izdata odločna priporočila, zlasti glede 

sodelovanja organizacij civilne družbe v kakovostnem strukturiranem dialogu, v 

katerem bodo izenačene s socialnimi partnerji, da bi zagotovili prepoznavnost, 

lastništvo in odgovornost do državljanov, kar je ključnega pomena za demokratično 

delovanje in za to, da bo družba razumela vlogo evropskega semestra; 

41. ponovno opozarja na fizične in digitalne ovire in prepreke, s katerimi se še vedno 

srečujejo invalidi, in si želi, da bi akt o dostopnosti, ki ga je predlagala Komisija, začel 

čim prej veljati ter da bi se učinkovito osredotočil na konkretne ukrepe za spodbujanje 

vključenosti in dostopnosti; 

42. poudarja, kako pomembno je prisluhniti predlogom demokratičnih in socialnih 

predstavnikov, ki zlasti v zadnjih letih zahtevajo pregled in po potrebi spremembo 

postopka evropskega semestra, zlasti v prid naložbam, kakovosti socialne porabe in 

izrednim ukrepom za zaposlovanje in usposabljanje; 
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leto 2016 

(2016/2101(INI)) 

Pripravljavka mnenja: Catherine Stihler 

 

 

POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ponavlja, da je dobro delujoč, konkurenčen in integriran enotni trg pomemben za 

okrevanje evropskega gospodarstva po finančni krizi; podpira vključitev priporočil za 

posamezne države, ki presegajo fiskalne in makroekonomske cilje in omogočajo bolj 

uravnoteženo mešanico politik za trajnostno rast, s čimer bi lahko okrepili stabilnost, 

spodbudili gospodarsko rast in zaposlovanje, dosegli napredek pri zaposlovanju in 

povečali konkurenčnost – brez tega namreč ni mogoče uravnoteženo okrevanje; 

pozdravlja to preusmeritev in poenostavljeno strukturo priporočil za posamezne države; 

poudarja, da je razdrobljenost enotnega trga ena od glavnih ovir za večjo strukturno 

gospodarsko rast; poziva k okrepljenim prizadevanjem za boj proti davčnim utajam in 

izogibanju davkom; 

2. pozdravlja številna priporočila za posamezne države, ki podpirajo dobro delujoč in 

integriran enotni trg, vključno s finančnimi in naložbenimi priložnostmi, s katerimi se 

podpirajo podjetja, zlasti mala in srednja, in ki prispevajo k ustvarjanju novih delovnih 

mest, e-upravi, javnim naročilom in vzajemnemu priznavanju, vključno z vzajemnim 

priznavanjem kvalifikacij; poudarja, da je izvrševanje odločilnega pomena, če želimo, 

da bi bil učinek na teh področjih opazen; glede tega meni, da bi morala Komisija v 

okviru priporočil za posamezne države posvetiti vso pozornost uvedbi dolgoročnih 

reform z znatnim vplivom, zlasti na področju socialnih naložb, zaposlovanja in 

usposabljanja; 

3. zatrjuje, da je enotni trg temelj gospodarstva EU, in poudarja, da je vključujoč enotni trg 

z okrepljenim upravljanjem, ki daje prednost boljši pripravi zakonodaje in konkurenci, 

bistven instrument za izboljšanje rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti ter da se ohrani 
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zaupanje poslovnega sektorja in potrošnikov; zato poziva Komisijo, naj spremlja 

napredek držav članic, in ponavlja, da je pomembno formalno vključiti steber enotnega 

trga v evropski semester ter tako omogočiti trajno spremljanje kazalnikov enotnega trga, 

na podlagi katerih bi se lahko sistematično spremljal in ocenjeval napredek držav članic 

glede priporočil za posamezne države; 

4. ugotavlja, da imajo države članice poglavitno vlogo pri dobrem upravljanju in 

ustreznem delovanju enotnega trga, zato morajo skupaj izvajati proaktivno lastništvo in 

upravljanje enotnega trga, saj s konsolidiranimi poročili o stanju na enotnem trgu in 

formalno vključitvijo enotnega trga kot stebra upravljanja v evropski semester 

ustvarjajo nove politične spodbude; 

5. je seznanjen z novo strukturo priporočil za posamezne države iz leta 2016, ki omogoča 

učinkovitejšo usmeritev v glavne ugotovljene izzive; poudarja pa, da je treba pri vseh 

priporočilih za posamezne države upoštevati napredek držav članic in temeljito proučiti 

obstoječe težave pri izvajanju; 

6. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost med procesom evropskega semestra ter 

sedanjimi in prihodnjimi pobudami Komisije, ki se nanašajo na enotni trg, zlasti tistimi, 

ki zadevajo strategije za enotni trg, enotni digitalni trg, notranji trg z energijo in unijo 

kapitalskih trgov ter strategijo Evropa 2020; poziva države članice, naj v polni meri 

sodelujejo pri izvajanju strategij za enotni digitalni trg in enotni trg ter naj podpirajo 

nadaljnji razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

7. poziva Komisijo, naj pri pripravi priporočil za posamezne države upošteva prihodnje 

politike, na primer o uniji kapitalskih trgov in enotnem digitalnem trgu, ter razmere v 

vsaki od držav članic, da bi države članice vnaprej ustrezno pripravili in tako zagotovili 

nemoteno izvajanje teh politik; 

8. poudarja, da je v okviru evropskega semestra pomembno sprejeti vključujoč in 

pregleden pristop, ki bo privedel do ustreznih in potrebnih reform; poudarja, da je za 

okrepitev tega postopka pomemben nepretrgan dialog z vsemi ustreznimi deležniki; 

9. poziva države članice, naj po najboljših močeh spodbujajo zdravo poslovno okolje z 

nadaljnjim zmanjševanjem birokracije, z učinkovitejšo upravo in kakovostnejšo 

zakonodajo ter z naložbami in inovacijami, energetsko učinkovitostjo, raziskavami in 

razvojem ter digitalizacijo, zato da bi ustvarili nova delovna mesta, zlasti v 

mikropodjetjih, e-poslovanju, zagonskih ter malih in srednjih podjetjih; 

10. pozdravlja, da je Komisija odločena odpraviti premajhno davčno usklajenost v EU, 

zlasti težave, s katerimi se zaradi zapletenosti različnih nacionalnih ureditev za DDV 

spoprijemajo mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj oceni, koliko izvedljivo je 

nadaljnje usklajevanje, zlasti pa možnost poenostavljenega pristopa k DDV na enotnem 

digitalnem trgu; 

11. kritizira, da dobro delovanje in povezanost enotnega trga še vedno ovirajo že obstoječe 

ali novonastajajoče prepreke; opozarja zlasti na delni prenos in izvajanje direktive o 

storitvah v mnogih državah članicah ter poziva Komisijo, naj učinkoviteje izvršuje 

zaveze, ki so jih države članice sprejele z evropsko zakonodajo; želi spomniti na 

obljubo Komisije, da bo po potrebi uporabila postopke za ugotavljanje kršitev in tako 
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zagotovila popolno izvajanje zakonodaje o enotnem trgu proizvodov in storitev ter 

enotnem digitalnem trgu; 

12. opozarja zlasti, da so med še neodpravljenimi ovirami tudi take, ki invalidom 

preprečujejo, da bi v celoti izkoristili prednosti notranjega trga; si želi, da bi akt o 

dostopnosti, ki ga je predlagala Komisija, začel čim prej veljati ter da bi bil dejansko 

osredotočen na konkretne ukrepe za spodbujanje vključenosti in dostopnosti; 

13. želi spomniti, da sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij temelji na načelih 

vzajemnega zaupanja med pravnimi sistemi in skupnega preverjanja kakovosti 

kvalifikacij, ugotavlja, da so potrebni nadaljnji ukrepi za boljše izvajanje vzajemnega 

priznavanja poklicnih kvalifikacij; poudarja, da sta zaradi razdrobljenosti enotnega trga, 

ki ustvarja ovire v gospodarskih dejavnostih in pri potrošniški izbiri, bistvenega pomena 

pravilno izvrševanje in boljša regulacija in da morata zajeti vse poslovne sektorje ter 

veljati tako za obstoječo kot za prihodnjo zakonodajo; pozdravlja evidentiranje 

reguliranih kvalifikacij, na podlagi katerega bo oblikovana interaktivna javna zbirka 

podatkov, ki bo lahko podpirala nacionalne akcijske načrte držav članic; 

14. obžaluje, da priporočila za posamezne države še naprej kažejo na pomanjkljivosti pri 

javnih naročilih, na primer premajhno konkurenco in preglednost, saj 21 držav članic ni 

v celoti preneslo zakonodajnega svežnja, kar povzroča izkrivljanje trga; poziva 

Komisijo, naj nemudoma ukrepa, da bodo države članice izpolnile svoje pravne 

obveznosti, tako da začne potrebne postopke za ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, 

naj učinkovito, pregledno in sistematično nadzoruje, da upravni postopki malih in 

srednjih podjetij ne bodo nesorazmerno obremenjevala ali jim onemogočala 

potegovanje za javna naročila; 

15. podpira države članice pri njihovem prizadevanju za posodobitev javnih upravnih 

storitev, zlasti z e-upravo, ter poziva k boljšemu čezmejnemu sodelovanju, 

poenostavitvi upravnih postopkov in interoperabilnosti javnih uprav v korist vseh 

podjetij in državljanov, obenem pa poziva Komisijo, naj v primerih, ko se digitalizacija 

javnih storitev financira iz proračuna EU, učinkoviteje nadzira, ali se sredstva porabljajo 

pregledno in ustrezno; 

16. ugotavlja, da se več priporočil za posamezne države nanaša na spretnosti in trge dela; 

poudarja, da so ustrezne spretnosti in dobro začetno izobraževanje ter vseživljenjsko 

učenje bistveni za povečanje produktivnosti in proizvodnje; poziva Komisijo in države 

članice, naj razvijajo in čim prej sprejmejo ter okrepijo programe digitalnega in 

vseživljenjskega učenja; poleg tega vztraja, da je treba dijakom, študentom in vajencem 

omogočiti, da že med izobraževanjem opravijo vajeništvo, pripravništvo ali študijsko 

izmenjavo v tujini, in jih spodbujati k temu; 

17. pozdravlja, da se v poročilih o državah namenja več pozornosti trgom dela, saj so bile 

poudarjene hude strukturne težave, kot sta dolgotrajna brezposelnost in pomanjkljivo 

izvajanje aktivnih politik trga dela; poudarja, da je število opredeljenih težav, ki niso 

bile obravnavane s ciljno usmerjenimi priporočili, preveliko. 
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o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za 

leto 2016 

(2016/2101(INI)) 

Pripravljavec mnenja: Fernando Ruas 

 

 

POBUDE 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. decembra 2015 z naslovom Spodbujanje 

socialnega gospodarstva kot ključnega gonila gospodarskega in socialnega razvoja v 

Evropi (15071/15), 

1. priznava, da je novi integrirani evropski semester bolj skladen, saj omogoča več 

priložnosti za vzpostavljanje stikov in komunikacijo med državami članicami in 

deležniki na vseh ravneh, s tem pa krepi nacionalno lastništvo ter daje manj priporočil 

ter se osredotoča na glavne ekonomske in socialne prednostne naloge, ki so dejavniki 

stabilizacije – namreč podpiranje naložb, izvajanje strukturnih reform in vzdrževanje 

odgovornih javnih financ – za spodbujanje rasti, novih delovnih mest, priložnosti za 

usposabljanje in izobraževanje ter raziskave in razvoj; ugotavlja, da bi lahko s krepitvijo 

socialnega gospodarstva s projekti, ki spodbujajo rast in socialna podjetja, zagotovili 

zaposlenost in blaginjo v regijah; meni, da je treba še okrepiti sodelovanje regionalnih 

in lokalnih oblasti, in predlaga uvedbo kodeksa ravnanja o sodelovanju lokalnih in 

regionalnih oblasti v evropskem semestru, ki bi bil podoben kodeksu za partnerstva v 

kohezijski politiki; 

2. se zaveda, da se nekatere države članice še vedno spoprijemajo z visoko stopnjo 

brezposelnosti, zlasti med mladimi in dolgotrajno brezposelnimi; poudarja, da so 

zmogljivosti za podporo trgu dela v številnih državah članicah še vedno omejene in da 

skladi kohezijske politike včasih ostajajo glavni vir naložb v rast, razvoj, zaposlovanje 

in izobraževanje; poudarja, da so v okviru evropskega semestra na voljo orodja in 

mehanizmi, s katerimi bi omogočili, da bi se lahko prožnost, ki jo dovoljuje Pakt za 

stabilnost in rast, uporabljala na strateških področjih naložb za rast in trajnostno 
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zaposlovanje; poleg tega poziva Komisijo, naj pomaga državam članicam v celoti 

izkoristiti fiskalni manevrski prostor za podpiranje produktivnih naložb, in želi 

opomniti, da koristi strukturnih reform postanejo vidne šele na dolgi rok; meni tudi, da 

bi bilo treba k ocenjevanju sedanjega evropskega semestra pritegniti upravičence naložb 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) za obdobje 2014–2020; 

3. poudarja, da imajo socialna podjetja osrednjo vlogo pri zagotavljanju visoko 

konkurenčnega in pravičnejšega regionalnega razvoja zaradi raznovrstnih poslovnih 

modelov ter socialnih in ekoloških ciljev; poudarja, da je treba povečati prepoznavnost 

že obstoječih partnerstev med regionalnimi in lokalnimi organi ter organizacijami 

socialnega gospodarstva v državah članicah; poziva Komisijo, naj predstavi akcijski 

načrt EU za socialna podjetja, da bi lahko dodobra izkoristili potencial za trajnostno 

rast; 

4. je zaskrbljen zaradi kumulativnega pomanjkanja naložb, kar slabo vpliva na dolgoročno 

trajnostno rast in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, ter v zvezi s tem obžaluje 

pozno sprejetje operativnih programov v okviru kohezijske politike v sedanjem 

programskem obdobju; poudarja, da jih je pomembno hitro in dosledno izvajati, in to 

usklajeno z drugimi programi in pobudami, financiranimi s sredstvi EU; v zvezi s tem 

opozarja, da je treba Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) izvajati tako, da bo 

dopolnjeval sklade ESI, kajti tako bo mogoče v polnosti izkoristiti javni in zasebni 

naložbeni potencial in zagotoviti pravičnejšo geografsko uravnoteženost; na splošno 

poudarja, da je treba izkoristiti sinergijo in dopolnjevanje med različnimi skladi EU, 

programi, pobudami (vključno s programi za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 

in programom Obzorje 2020) in nacionalnimi naložbami, da bi povečali skupni učinek 

predvidenih naložb, zmanjšali teritorialne razlike in bolje uresničevali cilje strategije 

Evropa 2020; poudarja, da je treba okrepiti upravljanje na več ravneh ter izboljšati 

splošno kakovost javne uprave, tako horizontalno kot vertikalno in s posebnim 

poudarkom na upravni zmogljivosti, poostriti pravila o javnih naročilih ter okrepiti 

preglednost, odgovornost in boj proti korupciji; 

5. priznava, da morajo biti instrumenti kohezijske politike usklajeni s širšim okvirom 

gospodarskega upravljanja, da bi podprli prizadevanja za obnovo, ki so potrebna za 

doseganje skladnosti s pravili evropskega semestra; priznava pa, da legitimnost 

kohezijske politike sloni na Pogodbah in da je ta politika izraz evropske solidarnosti, 

njen glavni namen pa je krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v EU z 

zmanjševanjem razlik med regijami v razvitosti, in sicer s financiranjem naložb, 

povezanih s cilji strategije Evropa 2020, ter s približevanjem Unije državljanom; zato 

meni, da bi bilo treba ukrepe, ki povezujejo učinkovitost evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov z dobrim gospodarskih upravljanjem, uporabljati preudarno, 

uravnoteženo in le v skrajni sili ter da bi bilo treba o njihovih učinkih poročati; poleg 

tega opozarja, da je treba pri uporabi teh ukrepov vedno upoštevati specifične socialno-

ekonomske razmere v posamezni državi članici, da ne bi omejevali regionalnih in 

lokalnih naložb, ki so za gospodarstvo držav članic nujno potrebne, zlasti za mala in 

srednja podjetja, saj povečujejo rast in ustvarjanje delovnih mest ter spodbujajo 

konkurenčnost in produktivnost, še posebno ob velikem pritisku na javno porabo; 

6. v primeru dveh držav članic, o katerih je Svet 12. julija 2016 sprejel sklepe, kar je 

sprožilo sankcije v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem na podlagi 
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člena 126(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), želi spomniti na predlog 

Komisije z dne 27. julija 2016 in z njim povezani sklep Sveta z dne 8. avgusta, da 

odpravi morebitne naložene globe, ob upoštevanju utemeljenih zahtevkov teh držav 

članic, težavnih gospodarskih razmer, reformnih prizadevanj obeh držav in njune zaveze 

o spoštovanju pravil Pakta za stabilnost in rast; glede tega meni, da bi bilo treba pri 

predlogu o začasni ustavitvi dela obveznosti za evropske strukturne in investicijske 

sklade za leto 2017 v okviru ukrepov, ki povezujejo učinkovitost z dobrim 

gospodarskim upravljanjem, upoštevati mnenja Parlamenta, ki bodo med drugim 

izražena v strukturiranem dialogu;  

7. poziva Komisijo, naj bolj upošteva strategijo Evropa 2020 in ustrezno obravnava njene 

glavne cilje – tako da izboljša njeno izvajanje, jo analizira strategije v okviru 

evropskega semestra ter predlaga ukrepe in metodologije za boljše spremljanje 

odhodkov skladov EU, povezanih s cilji strategije Evropa 2020; meni, da bo skorajšnji 

pregled večletnega finančnega okvira priložnost za analizo, oceno in po potrebi 

izboljšanje dodane vrednosti skladov ESI in podpore iz teh skladov za doseganje ciljev 

strategije Evropa 2020, saj je posredno povezana s procesi evropskega semestra; 

8. poudarja, da je treba za doseganje ciljev politike teritorialne kohezije ponovno 

uravnotežiti ekonomska neravnovesja zaradi različnih monetarnih politik med 

evroobmočjem in neevrobmočjem;  

9. meni, da je zagotavljanje preglednosti in učinkovitosti javne porabe bistvenega pomena 

za vzpostavitev okolja, ki bo spodbujalo rast; poleg tega meni, da bi bilo potrebne več 

doslednosti pri poenostavljanju upravnih postopkov, saj je glavni namen zmanjšati 

upravne obremenitve; pozdravlja, da je več držav članic v svojih operativnih programih 

obravnavalo priporočila za posamezne države, in sicer z načrtnimi naložbami ali 

reformami, sprejetimi v okviru predhodnih pogojev; poudarja, da bi lahko priporočila za 

posamezne države skupaj s predhodnimi pogoji v okviru kohezijske politike postala 

koristno orodje, imela pa bi bistveno vlogo, saj imajo pomembne pozitivne učinke 

prelivanja na širše naložbeno okolje; se zaveda, da evropski strukturni in investicijski 

skladi že prispevajo k izvajanju strukturnih reform in izboljšujejo skupno gospodarsko 

učinkovitost držav članic, kot je priporočeno v priporočilih za posamezne države, saj 

pomagajo uresničevati strateške cilje EU glede spodbujanja gospodarske rasti, 

kakovostnih delovnih mest in trajnostnega razvoja v vsej Uniji, tudi v regijah ali na 

območjih z naravnimi ali geografskimi omejitvami; 

10. meni, da bi moral program za podporo strukturnim reformam (SRSP) državam članicam 

na prostovoljni osnovi zagotoviti namensko in načrtno podporo, da bi jim pomagal pri 

oblikovanju in izvajanju institucionalnih, strukturnih in upravnih reform, pri čemer bi 

zagotovil, da ne bi prihajalo do dvojnega financiranja ali prekrivanja z drugimi 

instrumenti Skupnosti ali drugimi vrstami že obstoječe tehnične pomoči; poziva 

Evropsko komisijo, naj objavi enoten strateški dokument, v katerem bo določila 

prednostne naloge in merila za uporabo programa SRSP, ki bodo usklajeni z drugimi 

ukrepi EU za krepitev zmogljivosti; poudarja, da predlagani proračunski prenos iz 

tehnične pomoči v okviru kohezijske politike na SRSP na pobudo Komisije ne sme 

postati precedens za prihodnje predloge. 
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POBUDE 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. priznava, da je brezposelnost mladih stalni izziv za Evropo; ugotavlja, da je stanje na 

področju zaposlovanja v EU precej različno; priznava, da so mladi pripadniki Romov, 

drugih manjšin ali priseljencev ter mladi invalidi na trgu dela večine držav članic v 

ranljivem položaju; zato opozarja na potrebo po reformah trga dela, ki bodo odražale 

dejstvo, da je izobraževanje pravica vsakega državljana in temeljni pogoj za integracijo, 

socialno vključevanje in boj proti revščini in izključevanju; 

2. poleg tega poudarja, da so nujno potrebne reforme v smeri projektov dualnega 

izobraževanja in usposabljanja, s katerimi bi lahko spretnosti mladih prilagodili 

sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela, pri tem pa bi si morali močno prizadevati za 

preprečevanje diskriminacije in neenakosti v skladu s cilji strategije Evropa 2020; 

ugotavlja, je Komisija pred kratkim sprejela novi program znanj in spretnosti za 

Evropo; v zvezi s tem izraža nadaljnjo podporo pobudi za zaposlovanje mladih v okviru 

jamstva za mlade kot orodje za pomoč državam članicam pri zagotavljanju prilagojene 

podpore mladim, ki bo temeljila na njihovih potrebah; poziva EU, naj bo še naprej 

zavezana projektu Erasmus; 

3. poudarja, da si je treba še naprej prizadevati za zmanjšanje šolskega osipa in spodbujati 

izobraževanje prikrajšanih mladih v skladu s cilji strategije Evropa 2020; ugotavlja, da 

rezultati pregleda izobraževanja in usposabljanja za leto 2015 kažejo, da se kljub 

določenemu napredku pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 povečuje tveganje, da 

bi z izključevanjem najbolj ranljivih, tudi mladih z različnim socialno-ekonomskim 

ozadjem in prikrajšanih skupin, povečali neenakosti; opozarja, da je treba povečati 

udeležbo mladih žensk na trgu dela, zlasti žensk po porodniškem dopustu in mater 
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samohranilk, ter mladih migrantov, nizko kvalificiranih mladih delavcev, mladih 

invalidov in vseh mladih, ki jim grozi diskriminacija; 

4. poudarja, da morajo biti politike trga dela na splošno, konkretno pa usklajevanje 

spretnosti v okviru politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, namenjene 

ustvarjanju in spodbujanju visokokakovostnih in varnih delovnih mest, v skladu z 

agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije dela; ugotavlja, da morajo te politike 

prispevati k boju proti prekarnim zaposlitvam, pogodbam brez zagotovljene minimalne 

delovne obveznosti ter neplačanim pripravništvom; 

5. pozdravlja pobudo Komisije za začetek posvetovanja o vzpostavitvi evropskega stebra 

socialnih pravic; meni, da je treba s to pobudo omogočiti več prožnosti pri razvoju 

spretnosti in kompetenc, ukrepih vseživljenjskega učenja in dejavni podpori za 

kakovostno zaposlitev; 

6. poudarja, da je socialno podjetništvo področje v porastu, ki lahko spodbudi 

gospodarstvo ter hkrati zmanjša prikrajšanost, socialno izključenost in druge družbene 

probleme; zato meni, da bi moralo podjetniško izobraževanje vključevati socialno 

razsežnost in obravnavati teme, kot so pravična trgovina, socialna podjetja in 

alternativni poslovni modeli, kot so zadruge, da bi si prizadevali za bolj socialno, 

vključujoče in trajnostno gospodarstvo; 

7. poziva k sprejetju ukrepov za olajšanje prehoda mladih iz izobraževanja v delo, in sicer 

z zagotavljanjem kakovostnega vajeništva in pripravništva, v okviru katerega bodo 

mladim priznane jasno določene pravice, vključno z dostopom do socialne zaščite, 

pisnimi in zavezujočimi pogodbami ter poštenim plačilom, s čimer bi zagotovili, da pri 

vstopanju na trg dela ne bodo diskriminirani; 

8. spominja, da raven financiranja izobraževanja v državah članicah ostaja nizka v 

primerjavi s časom pred krizo, in poziva k večjim naložbam v infrastrukturo, 

zagotovitvi kakovosti in ustreznosti sistema izobraževanja in usposabljanja s pomočjo 

vseh razpoložljivih evropskih instrumentov financiranja, zlasti strukturnih skladov 

(ESRR in ESS) ter EFSI; poudarja, da trajnostne naložbe v izobraževanje in kulturo 

krepijo zaposljivost in prispevajo k trajnostni rasti in ustvarjanju kakovostnih delovnih 

mest v EU; poleg tega poziva države članice, naj naložbe usmerijo v vključujoče 

izobraževanje, ki bo upoštevalo družbene izzive v zvezi z zagotavljanjem enakega 

dostopa in priložnosti za vse, tudi s širitvijo možnosti predšolske vzgoje in 

izobraževanja odraslih ter omogočanjem mladim, ki so prekinili osnovno izobraževanje, 

da se ponovno vključijo v izobraževanje in usposabljanje; 

9. poudarja potrebo po strukturnih reformah in posodobitvi sistemov šolskega 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja v državah članicah, vključno s celostnim 

političnim pristopom k učenju in poučevanju za spodbujanje inovacij, kreativnosti in 

uporabe digitalnih tehnologij; prav tako je treba spodbuditi boljše sodelovanje med EU 

in državami članicami ter olajšati izmenjavo primerov dobre prakse med državami 

članicami; 

10. poudarja, da je treba okrepiti sinergije med kulturo in izobraževanjem ter spodbujati 

izobraževanje na področju umetnosti, kar je bistveno za razvoj kritičnega mišljenja, 

ustvarjalnih in prenosljivih spretnosti in kompetenc ter državljanskih vrednot, ki 
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učencem omogočajo, da postanejo dejavni, odgovorni in odprti člani družbe; meni, da je 

povečanje javnih naložb bistveno za ohranjanje in izboljšanje kakovosti sistemov 

zdravstvenega varstva in izobraževanja, kakovosti storitev za državljane in ustvarjanje 

ugodnih pogojev za gospodarski razvoj; 

11. poudarja, da stopnje brezposelnosti, ki so še vedno previsoke, kažejo, da je zmožnost 

ustvarjanja delovnih mest v večini držav članic še vedno omejena; poudarja, da so ob 

posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami potrebni 

nadaljnji ukrepi, da bi trgi dela na splošno postali bolj vključujoči; je zaskrbljen, ker je 

večina novih delovnih mest nizkokakovostnih z nizkimi plačami ter negotovimi pogoji, 

zato ne morejo znatno spodbujati potrošnje in domačega povpraševanja; 

12. opominja, da imata lahko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje ključno 

vlogo pri razvoju in ohranjanju potrebnih spretnosti za zaposljivost mladih, kot so 

podjetništvo, vodenje in izgradnja zmogljivosti, zlasti med marginaliziranimi 

skupinami; 

13. poudarja, da je treba izboljšati splošno zmogljivost EU za ustvarjanje in ohranjanje 

kakovostnih delovnih mest ter tako odpraviti visoke stopnje brezposelnosti ob 

upoštevanju, da ima lahko priseljevanje pomembno vlogo, tudi prek programov 

izobraževanja in skupaj z učinkovito javno porabo za zagotavljanje visokokakovostnih, 

družbeno in okoljsko trajnostnih naložb, da bi vključili delavce na trg dela in zmanjšali 

brezposelnost; 

14. poudarja, da je treba upoštevati posebne izobraževalne potrebe manjšin in mladih 

priseljencev ter mladih invalidov ob ustreznem spoštovanju kulturne in jezikovne 

raznolikosti Unije; 

15. poziva države članice, naj izboljšajo privlačnost programov in študija na področju 

znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, da bi rešili sedanje pomanjkanje znanja 

na tem področju ter okrepili razvoj digitalnih spretnosti in medijske pismenosti na vseh 

ravneh izobraževanja; 

16. poudarja, da so se reforme izobraževanja in usposabljanja izkazale za uspešne, če so bili 

socialni partnerji vključeni v posvete v okviru evropskega semestra; 

17. pozdravlja prispevek programa Erasmus+ pri spodbujanju mobilnosti in kulturnih 

izmenjav po vsej EU in s tretjimi državami; poziva k večjemu spodbujanju in boljši 

uporabi evropskih orodij za preglednost, mobilnost in priznavanje pridobljenih 

spretnosti in kvalifikacij na evropski ravni, da bi mladim, ki si želijo izkoristiti 

mobilnost za boljše možnosti usposabljanja in vključitev v svet dela, zagotovili več 

jamstev in gotovosti glede poklicnega in socialnega vključevanja; poudarja, da je treba 

zagotoviti tudi možnosti za mobilnost v poklicnem usposabljanju, za prikrajšane mlade 

in ljudi, ki so izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije; 

18. poudarja, da je treba do leta 2018 doseči potrjevanje kompetenc, spretnosti in znanja, 

pridobljenih s priložnostnim, neformalnim in vseživljenjskim učenjem, kot je navedeno 

v priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012; v zvezi s tem ugotavlja, da je priznavanje 

ključno za boljši dostop do formalnega izobraževanja in novih poklicnih priložnosti, 

hkrati pa krepi samozavest in motivacijo za učenje; poudarja, da so nekatere države 
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članice dosegle pomemben napredek pri razvoju ustreznega pravnega okvira, druge pa 

imajo težave pri oblikovanju celovitih strategij za potrjevanje; zato poudarja, da je treba 

razviti celovite strategije za omogočanje potrjevanja; 

19. poudarja, da kulturne in ustvarjalne panoge znatno prispevajo k zaposlovanju mladih, 

saj v povprečju zaposlujejo več mladih kot katerikoli drug sektor; priznava, da v EU več 

kot 6 milijonov ljudi dela v kulturnem sektorju; poudarja, da bodo nadaljnje 

spodbujanje kulturnih in ustvarjalnih panog ter naložbe vanje koristile ustvarjanju novih 

delovnih mest in boju proti brezposelnosti mladih, ter zato poziva k večji uporabi 

možnosti financiranja EU, zlasti Obzorje 2020 in EFSI; v zvezi s tem poudarja, da so 

najsodobnejše tehnologije, kreativni mediji in IKT še posebej zanimivi za mlade; 

20. ponovno poudarja, da je program Evropa za državljane edini program EU, ki je 

namenjen izključno promociji aktivnega evropskega državljanstva, krepitvi socialne 

kohezije in ustvarjanju gospodarskih priložnosti, in sicer z oblikovanjem 

nadnacionalnih partnerstev, partnerstev med mesti in omrežij mest; 

21. poudarja ključno vlogo raziskav in znanosti pri trajnostnem gospodarskem razvoju in 

mednarodnem sodelovanju; zato priporoča stalne naložbe v akademske in znanstvene 

raziskave v skladu s 3-odstotnim ciljem agende Obzorja 2020 za raziskave in razvoj, kot 

je določeno v strategiji Evropa 2020. 



 

RR\1107538SL.docx 35/36 PE585.449v02-00 

 SL 

IZID KONČNEGA GLASOVANJA 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Datum sprejetja 26.9.2016    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

16 

4 

2 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis 

(Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa 

Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Stefano Maullu, 

Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michaela Šojdrová, 

Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 

Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels 

 
 

 



 

PE585.449v02-00 36/36 RR\1107538SL.docx 

SL 

IZID KONČNEGA GLASOVANJA 
V PRISTOJNEM ODBORU 

Datum sprejetja 11.10.2016    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

39 

14 

4 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, 

Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, 

Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar 

Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, 

Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain 

Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle 

Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas 

Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, 

Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa 

Pietikäinen, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, 

Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon 

Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom 

Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix 

von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios 

Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos) 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel 

Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc 

 
 


