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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opominja, da morajo učinkovite in premišljene socialne politike in politike zaposlovanja 
upoštevati socialno-ekonomske in demografske izzive ter izzive, povezane z 
avtomatizacijo, pa tudi izzive, povezane z zavezo Unije glede razogljičenja, ter da bi 
morale biti te politike pospremljene s ciljno usmerjenimi naložbenimi strategijami in še 
naprej predstavljati pomemben pogoj za trajnostno rast, ki je ključna za kakovostna 
delovna mesta, zmanjšanje neenakosti in spodbujanje navzgor usmerjene konvergence 
in kohezije;

2. pozdravlja razvoj politik na področju zaposlovanja in socialnih zadev v osmem 
zakonodajnem obdobju, poudarja pa, da politične pobude potrebujejo ustrezno, 
zadostno in pravočasno financiranje, da jih je sploh mogoče izvesti;

3. poudarja, da bi moral proračun za leto 2020 prispevati k uresničitvi ciljev strategije 
Evropa 2020 na socialnem in zaposlitvenem področju, ki so že skoraj doseženi v zvezi s 
stopnjo zaposlenosti, medtem ko je število ljudi, ki jim grozita revščina in socialna 
izključenost, še zelo daleč od zaželenega, saj revščina zlasti grozi vse več ljudem, ki 
delajo;

4. poudarja tudi, da je treba strateško usmeritev politik in programov Unije postopoma 
uskladiti s cilji trajnostnega razvoja in socialnimi načeli iz evropskega stebra socialnih 
pravic, ki bi jih bilo treba v celoti vključiti v določbe o programih financiranja Unije in 
v evropski semester; 

5. v zvezi s tem poudarja, da so potrebne obsežne reforme politike in integrirani pristopi za 
krepitev socialnega vključevanja in boj proti brezposelnosti mladih in dolgotrajni 
brezposelnosti ter za reševanje pogosto zanemarjenega vprašanja zaposljivosti starejših 
in invalidov;

6. v tem kontekstu poudarja, da je pomembno ustrezno financiranje programov in pobud v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, katerih cilji so spodbujanje 
vključujoče rasti, boj proti brezposelnosti, revščini in socialni izključenosti, zmanjšanje 
neenakosti in spodbujanje navzgor usmerjene socialne konvergence, še zlasti pa 
programov in pobud, ki so namenjeni najbolj prikrajšanim v družbi;

7. poudarja, je treba tem programom in pobudam nameniti ustrezno raven financiranja v 
letu 2020 in do začetka veljavnosti programskega obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira;

8. zato zavrača zmanjšanje načrtovanih proračunskih sredstev v vrsticah 04 01 01, 04 01 
02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 in 13 08 01;

9. opozarja tudi, da je treba poiskati ustrezno ravnovesje med sredstvi za prevzem 
obveznosti in sredstvi za plačila, da bodo ti programi in pobude lahko v celoti uresničili 
svoj potencial;
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10. poudarja, da udeležba delavcev in njihovo sodelovanje pri vprašanjih, ki zadevajo 
podjetja, zelo pozitivno vplivata na njihovo produktivnost, zdravje in dobro počutje ter 
na kakovost delovnih mest in ravni plač; poleg tega poudarja, da so proračunske vrstice 
za podporo socialnemu dialogu v Uniji, izjemno pomembne za krepitev sodelovanja 
socialnih partnerjev, na primer v evropskem semestru in pri izvajanju evropskega stebra 
socialnih pravic; zato poziva k povečanju sredstev za odnose med delodajalci in 
delojemalci ter socialni dialog;

11. opozarja na pomen proračunske odgovornosti in prednostne obravnave pri zagotavljanju 
resnično učinkovite porabe v korist državljanov Unije, vključno z večjo 
osredotočenostjo na oblikovanje politik na osnovi dokazov in s posebnim poudarkom na 
socialnih, regionalnih in teritorialnih razlikah;

12. meni, da bi moralo biti pri vseh prihodnjih odhodkih upoštevano načelo evropske 
dodane vrednosti; poudarja, da bi moralo financiranje s sredstvi Unije zato temeljiti na 
modelu smotrne priprave javnega proračuna, v katerem so za vsako proračunsko vrstico 
določeni merljivi cilji in rezultati; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da organi, 
ki prejmejo finančna sredstva Unije, zagotavljajo odgovornost in preglednost;

13. priznava ključno vlogo Evropskega socialnega sklada (ESS), pobude za zaposlovanje 
mladih, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) ter ponovno poudarja, da bi morali ti skladi ustvarjati sinergije za 
zmanjšanje socialnih razlik in neenakosti, da se zagotovi, da v procesu ne bo 
zapostavljena nobena ciljna skupina; svari, da bi morebitno zmanjšanje proračunskih 
sredstev na teh področjih lahko oviralo učinkovito izvajanje teh politik in doseganje 
njihovih ciljev;

14. v zvezi s tem poudarja, da je treba upoštevati razmere v majhnih državah članicah in 
oddaljenih regijah (vključno z najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU); še 
posebej poudarja, da je treba izboljšati dostop do sredstev za čezmorske države in 
ozemlja (ki imajo zaradi posebnega statusa in velikosti omejene upravne vire in 
strokovno znanje); zlasti meni, da mora Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
(ESPG) odražati dejansko stanje na majhnih trgih dela in trgih majhnih držav članic, 
zlasti v zvezi z vlogami, ki jih podajajo mala in srednja podjetja, in kadar odpuščanja in 
premestitve delovnih mest resno vplivajo na stopnjo zaposlenosti in lokalno ali 
regionalno gospodarstvo;

15. poudarja, da bi morale dejavnosti, ki se izvajajo v okviru teh skladov in programov, 
vedno voditi k strateškim ukrepom z jasno opredeljenimi cilji in da je učinkovita in 
smotrna poraba enako pomembna kot proračunske zgornje meje; v zvezi s tem poudarja 
pomen kulture, ki bo resnično usmerjena v rezultate in s katero bo mogoče optimizirati 
uporabo sredstev, analizirati razloge za slabo uspešnost programov ter zahtevati ukrepe 
za izboljšave;

16. v zvezi s tem priznava, da se je pri proračunu za leto 2020 skušalo narediti postopke, s 
katerimi se zaprosi za sredstva, preglednejše in dostopnejše;

17. poziva Komisijo in države članice, naj pri izvajanju programov Unije za leto 2020 
poskrbijo za potrebno prožnost, zlasti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, 
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da bi se lahko odzvali na posledice, ki jih bo imel izstop Združenega kraljestva iz Unije 
za delavce in subjekte s sedežem v državah članicah; v zvezi s tem pozdravlja predlog 
Komisije, naj se področje uporabe sedanjega programa Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji spremeni, da bi lahko zagotovili podporo delavcem, 
odpuščenim zaradi motenj, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz Unije;

18. je seznanjen, da bodo od leta 2021 v sklopu Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) 
združeni Evropski socialni sklad, jamstvo za mlade, sklad FEAD, program EaSI in 
evropski zdravstveni program; ponavlja svoje stališče, da je treba v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 sredstva Evropskega socialnega sklada plus 
povečati na 120.457.000.000 EUR v tekočih cenah; poziva Komisijo, naj finančne 
informacije in proračunske dodelitve predstavi tako, da bodo zneski za ESS+ in 
podrazdelke teh programov primerljivi s sedanjimi sredstvi; zavrača občutno 
zmanjšanje (za 5 milijonov EUR), ki ga Svet predlaga za os PROGRESS programa 
EaSI za leto 2020, in priporoča, naj bo njegov proračun vsaj enak tistemu, ki ga je 
predlagala Komisija; v zvezi s tem poudarja, da bi morali vsi zakonodajni in 
proračunski popravki temeljiti na dokazih in razumevanju njihovih posledic, biti bi 
morali v skladu z agendo za boljše pravno urejanje, zanje bi morale biti potrebne 
količinsko opredeljive in primerljive ocene rezultatov, ne pa preproste meritve 
rezultatov, in temeljiti bi morali na vseh povezanih priporočilih Evropskega računskega 
sodišča;

19. poudarja, da bo zaradi sedanjih proračunskih omejitev bistvenega pomena, da se splošni 
proračun za leto 2020 čim bolje uporabi, zlasti kar zadeva politike, s katerimi je mogoče 
podpreti trajnostno gospodarsko rast in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, kot so 
politike na področju veščin prihodnosti, poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
politike izpopolnjevanja in prekvalifikacije ter ukrepi za podpiranje dobrega delovanja 
trgov dela in boljše prilagajanje demografskim spremembam, zlasti z boljšim 
vključevanjem ranljivih in prikrajšanih skupin, kot so starejši in invalidi, na trg dela, pa 
tudi z izvajanjem ukrepov za vključevanje in zmanjšanje revščine; ugotavlja, da je 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve predlagal več pilotnih projektov in 
pripravljalnih ukrepov, namenjenih socialno izključenim skupnostim;

20. močno spodbuja vse naložbe v uvajanje novih tehnologij v vseh sektorjih gospodarstva 
in industrijske proizvodnje, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti specifičnim 
programom, namenjenim pospeševanju pravočasnega prehoda delovne sile in 
omejevanju potencialnih škodljivih stranskih učinkov takšnega prehoda, kot so 
strukturna brezposelnost, vse večja dohodkovna neenakost ali regionalne in teritorialne 
razlike; v zvezi s tem je seznanjen z vlogo instrumentov Unije pri podpiranju podjetij in 
delavcev pri prehodu v digitalno in okolju prijazno gospodarstvo;

21. ponovno poudarja pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja v času 
digitalizacije; poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko še dodatno podprla programe 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti na področju razvoja programske 
opreme in informacijskih tehnologij;

22. poudarja, da je – kljub pozitivnim trendom upadanja stopnje brezposelnosti mladih v 
Uniji – pomanjkanje prihodnjih priložnosti za mlade v nekaterih delih Unije predstavlja 
resnično družbeno krizo, pri čemer so velike razlike med državami članicami in 
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regijami, ter da so mladi še vedno izpostavljeni večjemu tveganju revščine ter socialne 
in ekonomske izključenosti; poudarja, da so zato potrebne inovativne in usmerjene 
rešitve, ki jih je mogoče hitro izvesti, da bi se čim prej dosegel oprijemljiv napredek; 
zato pričakuje, da bodo Komisija in države članice boj proti brezposelnosti mladih 
postavile za svojo prednostno nalogo, kar bi se moralo odražati v proračunu za leto 
2020;

23. zato ponovno poudarja pomen skladov in drugih instrumentov, ki spodbujajo ukrepe za 
boj proti neenakosti in za zaposljivost mladih, in sicer jamstvo za mlade, pobuda za 
zaposlovanje mladih, Evropski socialni sklad in Erasmus +;

24. še posebej poudarja vlogo pobude za zaposlovanje mladih pri odpravljanju 
brezposelnosti mladih in je seznanjen s predlogom Komisije, da se sredstva za to 
pobudo v letu 2020 povečajo za 116 milijonov EUR; vseeno meni, da ta znesek ni 
dovolj; zato poziva, naj se odobritve za prevzem obveznosti za pobudo za zaposlovanje 
mladih povečajo za 600 milijonov EUR;

25. pozdravlja tudi, da se je kandidatka za predsednico Komisije Ursula von der Leyen v 
svojih političnih smernicah zavezala, da bo jamstvo za mlade okrepila, tako da ga bo 
preoblikovano v stalen instrument z večjim proračunom in rednim poročanjem;

26. obžaluje, da več kot četrtini otrok v Uniji grozi revščina oziroma socialna izključenost;

27. čaka na objavo študije izvedljivosti jamstva za otroke, ki bi morala predstavljati podlago 
za izvajanje nadaljnjih dejavnosti, vseeno pa poziva Komisijo, naj v celoti upošteva 
predloge glede izvajanja pripravljalnih ukrepov v zvezi z jamstvom za otroke, sprejetih 
v proračunih za leta 2017, 2018 in 2019, za katere so zagotovljena tolikšna finančna 
sredstva, da se bo lahko v naslednjem programskem obdobju 2021–2027 izvedla 
ustrezna poskusna faza jamstva za otroke;

28. v zvezi s tem pozdravlja, da se je kandidatka za predsednico Komisije Ursula von Leyen 
v svojih političnih smernicah zavezala, da bo vzpostavila evropsko jamstvo za otroke in 
tako pomagala zagotoviti, da ima vsak otrok v Uniji, ki mu grozi revščina oziroma 
socialna izključenost, dostop do najosnovnejših pravic, kot sta zdravstveno varstvo in 
izobraževanje;

29. poudarja, da je treba podpirati socialno vključevanje ranljivih otrok in zlasti izboljšati 
položaj romskih otrok, zlasti s spodbujanjem njihovega dostopa do šol; ugotavlja, da bi 
bil pilotni projekt primerno orodje za obravnavanje tega vprašanja;

30. opozarja na pomembni prispevek agencij k reševanju najrazličnejših socialnih vprašanj 
in vprašanj na področju zaposlovanja ter zbiranju podatkov; poudarja, da se njihove 
naloge razvijajo in ves čas povečujejo in da zato potrebujejo zadostna sredstva, da jih 
bodo lahko uresničevale in dosegle najboljše možne rezultate pri prispevanju k 
zakonodajnim in političnim ciljem Unije; zato poziva k temeljiti oceni novih nalog, 
dodeljenih agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, da se jim učinkovito zagotovi 
ustrezna proračunska sredstva;

31. je seznanjen z ustanovitvijo Evropskega organa za delo, ki naj bi začel delovati 
leta 2019; poudarja, da je treba zagotoviti, da bo rezerviran zadosten znesek za njegovo 
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ustanovitev; vztraja, da tega financiranja ni mogoče doseči s prerazporeditvijo sredstev, 
namenjenih drugim agencijam za zaposlovanje in socialne zadeve, in iz drugih 
proračunskih vrstic, in da Evropski organ za delo, ki je nov organ, za nemoteno 
delovanje potrebuje nova sredstva; zlasti poudarja, da se zaradi ustanovitve Evropskega 
organa za delo ne bi smeli zmanjšati viri in zmogljivosti mreže EURES, ki ima ključno 
vlogo pri omogočanju mobilnosti državljanov Unije ter iskalcem zaposlitve in 
delodajalcem, javnim zavodom za zaposlovanje, socialnim partnerjem in lokalnim 
organom nudi storitve in partnerstva; zato poudarja, da morajo biti proračunske vrstice 
za Evropski organ za delo in mrežo EURES tudi v prihodnje jasne in ločene;

32. znova poudarja, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, če so premišljeno 
pripravljeni, dragocena orodja za zagon novih dejavnosti in politik na področju 
zaposlovanja, zlasti ker se z njimi spodbuja zaposlovanje mladih, in socialnega 
vključevanja ter da jih je mogoče uporabiti za zbiranje podatkov in dokazov, s katerimi 
bo mogoče izboljšati politiko Unije na področju zaposlovanja; ugotavlja, da je bilo več 
zamisli Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v preteklosti uspešno uresničenih v 
obliki pilotnih projektov ali pripravljalnih ukrepov; poziva proračunski organ, naj v 
proračun za leto 2020 vključi osem pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki jih 
predlaga odbor, nanašajo pa se na socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (Romi, 
zlasti romski otroci, prikrajšani mladi, gospodinjstva z nizkimi dohodki, starejši ljudje), 
brezposelnost mladih, zdravje in varnost pri delu ter minimalno plačo; spodbuja, da se v 
vseh razdelkih v celoti porabi razlika do zgornje meje;

33. ugotavlja, da je izjemno pomembno, da Komisija Parlament redno obvešča o različnih 
fazah izvajanja pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, vključno z ustrezno oceno 
rezultatov in njihove dodane vrednosti za državljane Unije; poudarja, kako pomembno 
je, da Komisija pri ocenjevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ravna 
pregledno.
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