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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 so imeli ukrepi v okviru programov gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj 2010 in 
marec 2012), na Irskem (december 2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru (junij 2013) 
neposreden in posreden vpliv na stopnje zaposlenosti ter resne posledice za socialne 
razmere; ker so vse programe, čeprav jih je uradno podpisala Komisija, skupaj zasnovali 
Mednarodni denarni sklad, Evroskupina, Evropska centralna banka in Komisija, ki so tudi 
določili njihove pogoje; 

B. ker člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa: „Pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane 
s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja“;

C. ker člen 151 PDEU določa, da morajo biti ukrepi, ki jih izvajajo EU in njene države 
članice, v skladu s temeljnimi socialnimi pravicami, kakor so določene v Evropski 
socialni listini iz leta 1961 in v Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev 
iz leta 1989, da bi med drugim izboljšale socialni dialog; ker je v členu 152 PDEU 
določeno, da „Unija priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob 
upoštevanju različnosti nacionalnih sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji 
ob upoštevanju njihove avtonomije“;

D. ker člen 6(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa: „Unija priznava pravice, svoboščine 
in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2007 (…), ki 
ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi“ in ker odstavka 2 in 3 tega člena predpisujeta 
pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
določata, da so te pravice kot splošna načela del prava Unije;

E. ker Listina Evropske unije o temeljnih pravicah med drugim določa pravico do 
kolektivnih pogajanj in ukrepov (člen 28), varstvo v primeru neupravičene odpustitve 
(člen 30), poštene in pravične delovne pogoje (člen 31), priznavanje in spoštovanje 
pravice dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb ter, „v boju proti socialni 
izključenosti in revščini“, pravico do dostojnega življenja „vsem, ki nimajo zadostnih 
sredstev“ (člen 34), pravico do preventivnega zdravstvenega varstva in do zdravniške 
oskrbe (člen 35) ter spoštovanje dostopa do storitev splošnega gospodarskega pomena 
(člen 36);

F. ker v okviru strategije Evropa 2020, ki jo je 3. marca 2010 predlagala Komisija in 17. 
junija 2010 sprejel Evropski svet, pet krovnih ciljev, ki jih je treba doseči do leta 2020, 
vključuje tudi naslednje: 75 % moških in žensk v starosti od 20 do 64 let mora imeti 
zaposlitev; delež zgodnje opustitve šolanja mora biti pod 10 % in vsaj 40 % prebivalstva v 
starosti od 30 do 34 let mora uspešno zaključiti terciarno ali enakovredno izobraževanje; 
zmanjšanje revščine, tako da najmanj 20 milijonov ljudi ne bo več izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti;
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G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2013 Parlament pozdravil sporočilo Komisije 
z dne 2. oktobra 2013 z naslovom „Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne 
unije“ in njen predlog, da bi vzpostavili pregled stanja glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, ki bodo vključeni v postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem in 
skupno poročilo o zaposlovanju, hkrati pa je obžaloval, da ti kazalniki ne zadoščajo za 
celovit zajem zaposlitvenih in socialnih razmer v državah članicah ter njihove medsebojne 
povezanosti; ker resolucija Parlamenta poudarja, da je treba zagotoviti, da bo spremljanje 
namenjeno zmanjševanju socialnih razlik med državami članicami;

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v vseh štirih državah napredek pri doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020 hitro zmanjšuje (gl. Prilogo 1);

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska centralna banka, Komisija in Evroskupina) v 
celoti soodgovorne za pogoje, določene v programih gospodarskega prilagajanja, in torej 
tudi za njihove socialne posledice;

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem mandatov ter pri spremljanju rezultatov, doseženih v 
okviru programov in povezanih ukrepov;

3. obžaluje, da so bili ti programi oblikovani brez vsakršne ocene posledic v obliki študij 
učinka in brez usklajevanja z Odborom za zaposlovanje, Odborom za socialno zaščito, 
Svetom za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov ali komisarjem 
za zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena posvetovanja s posvetovalnimi organi, vzpostavljenimi s 
Pogodbo, zlasti z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij;

Zaposlenost

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in strukturne reforme v teh štirih državah povzročile 
visoke stopnje brezposelnosti, višje stopnje izgube delovnih mest kot kdajkoli prej in vse 
slabše delovne pogoje; opozarja, da so posledice za stopnje aktivnosti, zlasti ko gre za 
vzdržnost sistemov socialnega varstva in pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se razlika 
med cilji strategije Evropa 2020 in dejanskim stanjem hitro povečuje;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti najvišja med mladimi, 
zlasti uničujoče pa je stanje v državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja višja od 50 %, ali 
Portugalska in Irska, kjer presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki najdejo zaposlitev, 
pogosto delajo v negotovih pogojih ali s skrajšanim delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja; 

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine – dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – močno prizadete, stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so višje 
od nacionalnih povprečij; 

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če ne bodo odpravljene, zlasti v primeru mlajše 
generacije povzročile strukturno škodo na trgih dela v vseh štirih državah, omejile njihovo 
sposobnost okrevanja, vodile v množično prisilno migracijo z resnimi učinki bega 
možganov in povečale trajne razlike med državami članicami, ki ponujajo zaposlitev, in 
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tistimi, ki prispevajo poceni delovno silo;

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 natančno določa, da je treba spremljati stopnjo 
zaposlenosti, ki izraža razpoložljivost človeških in finančnih virov za zagotavljanje 
vzdržnosti našega gospodarskega in socialnega modela; obžaluje, da se upočasnitev rasti 
stopnje brezposelnosti zamenjuje s ponovnim pridobivanjem izgubljenih delovnih mest; 
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih delovnih mest; 

Revščina

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje za finančno pomoč vključujejo tudi priporočila za 
posebne reze na temeljnih področjih boja proti revščini, kot so pokojnine, osnovne 
storitve, zdravstvo in farmacevtski izdelki za osnovno zaščito najbolj ranljivih skupin; 
opozarja, da imajo ti ukrepi največji učinek na boj proti revščini otrok;

10. ugotavlja, da podatki Komisije in različne študije kažejo, da se je med letoma 2008 in 
2012 neenakost porazdelitve dohodka v vseh štirih državah povečala ter da zmanjšanja 
socialnih dajatev in dajatev za brezposelnost, ki so posledica varčevalnih ukrepov, in 
nižanje plač zaradi strukturnih reform povzročajo višje stopnje revščine; poleg tega 
opozarja, da so bile v poročilu Komisije ugotovljene relativno visoke stopnje revščine 
zaposlenih, kar je posledica zmanjševanja ali zamrzovanja nizkih minimalnih plač zaradi 
varčevalnih ukrepov; 

11. obžaluje, da se je število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, v vseh štirih 
državah povečalo; opozarja, da podatki kažejo, da se je delež ljudi, ki jim grozi revščina 
ali socialna izključenost, samo v zadnjih treh letih povečal na 26 % na Portugalskem in na 
15 % na Irskem; poleg tega opozarja, da se za statistiko skriva veliko resnejše dejansko 
stanje, saj se hkrati s padcem BDP na prebivalca zniža tudi prag revščine, kar pomeni, da 
ljudi, ki so še pred kratkim živeli v revščini, zdaj obravnavamo kot rešene revščine;

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v teh študijah ugotovila, da bo mogoče cilje v okviru 
strategije Evropa 2020 doseči le s pomočjo velike spremembe sedanjih trendov; 

13. obžaluje, da so najmanj za Grčijo, Irsko in Portugalsko programi vsebovali številne 
natančne predpise za reforme zdravstvenega sistema in zmanjševanje izdatkov, čeprav 
člen 168(7) PDEU take posege prepoveduje;

14. opozarja, da je Svet Evrope že obsodil reze v grškem javnem pokojninskem sistemu, ker 
jih vidi kot kršitev člena 12 Evropske socialne listine iz leta 1961 in člena 4 protokola k 
Listini, in je izjavil, da dejstvo, da je namen spornih določb nacionalne zakonodaje 
izpolnjevati zahteve drugih pravnih obveznosti, teh določb ne izvzema iz področja 
Listine1 ugotavlja, da je to načelo vzdrževanja pokojninskega sistema na zadovoljivi ravni, 
ki upokojencem omogoča dostojno življenje, splošno veljavno za vse štiri države in bi ga 
bilo treba upoštevati; 

                                               
1 Evropski odbor za socialne pravice, „Decision of Merits“ (Odločitev o zadevi), 7. december 2012, pritožba št. 
78/2012, str. 10.
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15. poleg tega opozarja, da je Mednarodna organizacija dela ostro kritizirala radikalne 
reforme pokojninskega sistema, ko je njen strokovni odbor ocenjeval uporabo Konvencije 
št. 102 v primeru grških reform, in da je bilo isto kritično opažanje vključeno tudi v njeno 
29. letno poročilo leta 2011; poudarja, da je Konvencija št. 102 splošno veljavna za vse 
štiri države in bi jo bilo treba upoštevati;

Zgodnje opuščanje šolanja

16. pozdravlja dejstvo, da število posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje, v vseh štirih 
državah pada; vendar pa opozarja, da je to delno mogoče razložiti z dejstvom, da mladi 
težko najdejo zaposlitev; 

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne izobrazbe v vseh štirih državah raste; vendar pa 
opozarja, da je to delno mogoče razložiti z dejstvom, da so mladi prisiljeni izboljšati svoje 
možnosti na trgu dela v prihodnosti;

Socialni dialog

18. obžaluje, da programi, ki so bili naloženi vsem štirim državam, podjetjem omogočajo, da 
zavrnejo kolektivne pogodbe in spremenijo sektorske sporazume o plačah, kar neposredno 
vpliva na strukturo in vrednote kolektivnih pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče razveljavi določene zakonodajne ukrepe; poudarja, 
da je to obupno stanje posledica omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le deregulacijo 
delovnih razmerij in zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je očitno v nasprotju s 
splošnimi cilji EU in politikami strategije Evropa 2020;

Priporočila

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih državah, da bi omogočila natančno razumevanje tako 
kratkoročne kot dolgoročne škode za sisteme socialnega varstva s posebnim poudarkom 
na boju proti revščini, vzdrževanju dobrega socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih razmerjih; poziva Komisijo, naj pri sestavljanju študije 
uporabi tako svoje posvetovalne organe kot tudi Odbor za zaposlovanje in Odbor za 
socialno zaščito; predlaga, naj se EESO zaprosi za oblikovanje posebnega poročila; 

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno organizacijo dela in Svet Evrope, da pripravita 
poročili o možnih korektivnih ukrepih in spodbudah za zagotavljanje popolne skladnosti z 
Evropsko socialno listino in protokolom k Listini ter s temeljnimi konvencijami 
Mednarodne organizacije dela, saj so na obveznosti, ki izhajajo iz njih, vplivali ukrepi 
prilagajanja proračunov in strukturne reforme, ki jih je zahtevala trojka;

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih virov, kjer je to 
potrebno, za obnovitev standardov socialne zaščite in boja proti revščini ter ponovno 
vzpostavitev socialnega dialoga z načrtom za socialno obnovo; poziva Komisijo, 
Evropsko centralno banko in Evroskupino, naj postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;
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22. poziva k spoštovanju zgoraj omenjenih pravnih obveznosti, ki so določene v Pogodbah in 
Listini o temeljnih pravicah, saj predstavlja neupoštevanje teh obveznosti kršitev 
primarnega prava EU;

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne uporablja več takih institucionalnih in finančnih rešitev 
ter naj vzpostavi mehanizme, ki bodo institucijam EU omogočali doseganje socialnih 
ciljev in politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih v zvezi z individualnimi in 
kolektivnimi pravicami posameznikov, ki jim najbolj grozi socialna izključenost;

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim neravnotežjem in njihovemu odpravljanju ter naj v ta 
namen Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov ter njegove 
prednostne naloge postavita na isto raven kot Ekonomsko-finančni svet in Evroskupino;
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PRILOGA 1

Grčija Portugalska Irska Ciper EU 27Socialni kazalniki 
strategije EU2020 2007 2009 201

2
2013

1
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013

2

Stopnja zaposlenosti 
(20–64 let) v % 
prebivalstva

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        
Ženske

                        Moški
                        Mladi3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Ljudje, ki jim grozi 
revščina ali socialna 
izključenost (v 
tisočih)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(oce
na)

-

Zgodnja opustitev 
izobraževanja in 
usposabljanja v % 
prebivalstva

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Doseganje terciarne 
izobrazbe (% 
prebivalstva, 30–34 
let)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 Podatki iz 2. četrtletja 2013
2 Podatki iz 2. četrtletja 2013
3 Starostna skupina: 15–24 let
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Grčija Portugalska Irska Ciper EU 27Drugi kazalniki
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Stopnja 
brezposelnosti v % 
prebivalstva

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


