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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 so učinkovite in premišljene izboljšave politike zaposlovanja v skladu z 
demografskimi izzivi in avtomatizacijo, pospremljene z dobro usmerjenimi naložbenimi 
strategijami in odgovornimi javnofinančnimi politikami, še vedno pomemben pogoj za 
trajnostno rast, ki je ključna za kakovostno zaposlitev in večjo navpično socialno 
konvergenco;

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

3. se zaveda ključne vloge Evropskega socialnega sklada, jamstva za mlade, Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji, programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD); v zvezi s tem poudarja, da bi 
morale dejavnosti, ki se izvajajo na teh področjih, vedno voditi k strateškim ukrepom z 
jasno opredeljenimi kratko- in dolgoročnimi cilji in da je učinkovita in smotrna poraba 
enako pomembna kot proračunske zgornje meje;

4. je seznanjen z racionalizacijo Evropskega socialnega sklada, jamstva za mlade, sklada 
FEAD, programa EaSI in evropskega zdravstvenega programa v sklopu Evropskega 
socialnega programa plus od leta 2021; poziva Komisijo, naj finančne podatke predstavi na 
tak način, da jih bo mogoče primerjati s podatki o smotrnosti; je zaskrbljen zaradi 
občutnega zmanjšanja (za 5 milijonov EUR), ki ga Svet predlaga za os PROGRESS 
programa EaSI; v zvezi s tem poudarja, da bi morali vsi zakonodajni in proračunski 
popravki temeljiti na dokazih, da je treba razumeti njihove posledice in da bi morali biti v 
skladu z agendo za boljše pravno urejanje, pa tudi s povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča;

5. poudarja, da bo zaradi vztrajnega krčenja proračuna ključnega pomena, da se splošni 
proračun za leto 2020 čim bolje uporabi, med drugim za politike veščin prihodnosti, 
ukrepe v podporo tranziciji na trgu dela in boljše prilagajanje demografskim spremembam, 
zlasti z boljšim vključevanjem morebitnih ranljivih in prikrajšanih skupin na trg dela;

6. 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;

7. pozdravlja razvoj politik na področju zaposlovanja in socialnih zadev v osmem 
zakonodajnem obdobju, poudarja pa, da politične pobude potrebujejo ustrezno in 
pravočasno financiranje, da jih je sploh mogoče izvesti;
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8. 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 da zato potrebujejo zadostna sredstva, da jih bodo lahko uresničevale; zato 
poziva k temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovi ustrezna proračunska sredstva;

9. znova poudarja, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi dragocena orodja za zagon 
novih dejavnosti in politik na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja ter da jih 
je mogoče uporabiti za zbiranje podatkov in dokazov, s katerimi bo mogoče izboljšati 
politiko Unije na področju zaposlovanja;

10. opominja, 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 evropske državljane.


