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POBUDE

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

1. poudarja, da je treba predlagati socialne, gospodarske in zakonodajne inovacije, ki 
spoštujejo in spodbujajo pravni red Skupnosti – z vključevanjem socialnih partnerjev in na 
podlagi kolektivnih pogodb, kot se zahteva na institucionalni ravni –, ter meni, da je treba 
spremeniti način organizacije dela ter se usmeriti v delovno kulturo, ki temelji na 
zaupanju, dostojanstvu in odgovornosti;

2. določa cilj ustvarjanja „več in boljših delovnih mest“, da bi se z rastjo in konkurenčnostjo 
izboljšale življenjske razmere in delovni pogoji ter nadaljeval razvoj ob ustreznem 
upoštevanju socialne kohezije in trajnosti v korist prihodnje generacije, sprememb, ki jih 
povzroča globalizacija, demografskih izzivov, novih tehnologij in storitvenega 
gospodarstva;

3. pozdravlja pristop v zvezi z neprijavljenim delom in sivo ekonomijo, ki – čeprav sta v 
različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vplivata na proizvodni 
sistem in potrošnike, zmanjšujeta davčne prihodke ter povzročata nelojalno konkurenco 
med podjetji;

4. meni, da je treba najti pošteno ravnotežje med prilagodljivostjo in varnostjo z 
upoštevanjem zahtev podjetij in delavcev; ponovno opozarja na potrebo po 
prilagodljivosti, če je to mogoče, v smislu vrst zaposlitve ali delovnega časa; poudarja, da 
je treba obravnavati vprašanje prerazporeditve vlog ter uskladitve poklicnih, družinskih in 
osebnih obveznosti; meni, da je treba upoštevati vse oblike zaposlitve, vključno z delom 
na področju nege in prostovoljnim delom;

5. poudarja, da ni na voljo empiričnega dokaza, ki bi potrdil, da se zaposlovanje povečuje 
zaradi premika od omejevanja prilagodljivosti, ko se delavci zaposlijo, na zmanjšanje 
omejitev glede prilagodljivosti, ko prenehajo z delom, ali zamenjave varnosti posamezne 
zaposlitve za varnost trga dela na splošno, poudarja potrebo po tem, da se načrtuje, kako 
prilagoditi varstvo, ne pa ga le razširiti ali zmanjšati, ter izraža zaskrbljenost zaradi 
tveganja, ki ga povzroča prenos bremena na javni proračun, ter mogočih posledic za pakt 
za stabilnost in rast;

6. ugotavlja, da si je treba prizadevati za dejavno politiko zaposlovanja, ki temelji na 
vseživljenjskem učenju in ne na usposabljanju delavcev le v času krize, v prepričanju, da 
zaposljivost in prilagodljivost delovne sile ustvarjata varnost za podjetja in delavce ter sta 
ključni za konkurenčnost gospodarstva, temelječega na znanju.


