
AM\1178862SL.docx PE635.409v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6.3.2019 A8-0162/2

Predlog spremembe 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 
letnem pregledu rasti za leto 2019
(2018/2120(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so socialni cilji in 
zaveze EU enako pomembni kot njeni 
gospodarski cilji; poudarja, da potreba po 
vlaganju v socialni razvoj ni samo sredstvo 
za zagotavljanje gospodarske rasti in 
konvergence, temveč mora predstavljati 
tudi poseben cilj sam po sebi; pozdravlja 
priznanje pomena socialnega stebra ter 
potrebe po krepitvi socialne razsežnosti EU 
in odzivanju na neenakosti v regijah in med 
njimi; poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo socialne pravice z izvajanjem 
evropskega stebra socialnih pravic tako, da 
bi dosegli resnično socialno razsežnost EU, 
pri tem pa naj upoštevajo nedavne študije 
in izboljšajo politično prepoznavnost in 
vpliv pregleda ključnih zaposlitvenih in 
socialnih kazalnikov, hkrati pa izvajajo 
priporočila za posamezne države, tudi tista, 
namenjena ukrepom za preobrazbo v bolj 
socialno, ekonomsko in okoljsko trajnostno 
unijo; poziva Komisijo, naj uporabi 20 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
kot podlago za ocenjevanje uspešnosti 
posameznih držav pri vključevanju svojih 
zavez iz stebra v svojo gospodarsko 
politiko in za krepitev svojih zmogljivosti 
za spremljanje socialnih razmer; poudarja, 
da bi bilo treba v postopku v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji 
zaposlovanje in socialne vidike 

2. poudarja, da so socialni cilji in 
zaveze EU enako pomembni kot njeni 
gospodarski cilji; poudarja, da potreba po 
vlaganju v socialni razvoj ni samo sredstvo 
za zagotavljanje gospodarske rasti in 
konvergence, temveč mora predstavljati 
tudi poseben cilj sam po sebi; pozdravlja 
priznanje pomena socialnega stebra ter 
potrebe po krepitvi socialne razsežnosti EU 
in odzivanju na neenakosti v regijah in med 
njimi; poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo socialne pravice z izvajanjem 
evropskega stebra socialnih pravic tako, da 
bi dosegli resnično socialno razsežnost EU, 
pri tem pa naj upoštevajo nedavne študije 
in izboljšajo politično prepoznavnost in 
vpliv pregleda ključnih zaposlitvenih in 
socialnih kazalnikov, hkrati pa izvajajo 
priporočila za posamezne države, tudi tista, 
namenjena ukrepom za preobrazbo v bolj 
socialno, ekonomsko in okoljsko trajnostno 
unijo; poziva Komisijo, naj uporabi 20 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
kot podlago za ocenjevanje uspešnosti 
posameznih držav pri vključevanju svojih 
zavez iz stebra v svojo gospodarsko 
politiko in za krepitev svojih zmogljivosti 
za spremljanje socialnih razmer; poudarja, 
da je treba zaposlitvene kazalnike 
obravnavati enako kot gospodarske vidike, 
s čimer se bodo lahko uporabili za 
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obravnavati enako kot gospodarske 
vidike;

poglobljene analize in popravljalne 
ukrepe v ustreznih državah članicah;
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40. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javnih, na 
solidarnosti temelječih in ustreznih 
pokojnin in starostnih pokojnin; se zaveda, 
da se države članice spoprijemajo z izzivi 
pri krepitvi vzdržnosti pokojninskih 
sistemov, a poudarja, da je v teh sistemih 
pomembno ohraniti solidarnost; meni, da 
so zvišanje ravni zaposlenosti in 
ustvarjanje več kakovostnih delovnih mest 
v vseh starostnih skupinah, izboljšanje 
delovnih in zaposlitvenih pogojev ter 
dodelitev potrebnih dodatnih javnih 
sredstev najboljši načini za zagotavljanje 
vzdržnih, varnih in ustreznih pokojnin za 
ženske in moške; meni, da bi se morale 
reforme pokojninskih sistemov med 
drugim osredotočati na dejansko 
upokojitveno starost in bi morale odražati 
gibanja na trgih dela, rodnost, razmere na 
zdravstvenem področju in glede bogastva, 
delovne pogoje in stopnjo ekonomske 
odvisnosti; meni, da bi bilo treba pri teh 
reformah upoštevati tudi razmere milijonov 
delavcev v Evropi, zlasti žensk, mladih in 
samozaposlenih, ki se soočajo z 
negotovimi in netipičnimi zaposlitvami, 
obdobji neželene brezposelnosti in 
skrajšanim delovnim časom;

40. poudarja, da je treba univerzalni 
dostop do ustreznih pokojnin in starostnih 
pokojnin zagotoviti vsem; se zaveda, da se 
države članice spoprijemajo z izzivi pri 
krepitvi vzdržnosti pokojninskih sistemov, 
a poudarja, da je v teh sistemih pomembno 
ohraniti solidarnost; meni, da so zvišanje 
ravni zaposlenosti in ustvarjanje več 
kakovostnih delovnih mest v vseh 
starostnih skupinah, izboljšanje delovnih in 
zaposlitvenih pogojev ter dopolnitev 
zakonsko določenih pokojnin s 
poklicnimi, dopolnilnimi in zasebnimi 
shemami nekateri od najboljših načinov 
za zagotavljanje vzdržnih, varnih in 
ustreznih pokojnin za ženske in moške; 
meni, da bi se morale reforme pokojninskih 
sistemov med drugim osredotočati na 
dejansko upokojitveno starost in bi morale 
odražati gibanja na trgih dela, rodnost, 
razmere na zdravstvenem področju in glede 
bogastva, delovne pogoje in stopnjo 
ekonomske odvisnosti; meni, da bi bilo 
treba pri teh reformah upoštevati tudi 
razmere milijonov delavcev v Evropi, 
zlasti žensk, mladih in samozaposlenih;
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43. meni, da se je kohezijska politika 
kot ena od glavnih naložbenih politik v 
Evropski uniji izkazala za učinkovito pri 
krepitvi socialne kohezije in zmanjševanju 
neenakosti; spodbuja države članice, naj v 
celoti izkoristijo razpoložljiva finančna 
sredstva za izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic;

43. meni, da se je kohezijska politika 
kot ena od glavnih naložbenih politik v 
Evropski uniji izkazala za učinkovito pri 
krepitvi socialne kohezije in zmanjševanju 
neenakosti; spodbuja države članice, naj v 
celoti izkoristijo razpoložljiva finančna 
sredstva; pozdravlja večjo usklajenost med 
evropskim semestrom in kohezijsko 
politiko;
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