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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:

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti in dolga, ki ju je povzročila gospodarska kriza, v 
nasprotju s ciljem vzdržnosti javnih financ; upošteva potrebo držav članic, da izvajajo 
finančno konsolidacijo, a poudarja, da je treba prilagoditi čas in način ter poudarja, da bi 
nekritično zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za raziskave in izobraževanje imelo 
negativne posledice za možnosti za rast;

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti socialne in zaposlitvene posledice krize ter na evropski 
ravni opredeliti strategijo izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori zaposlovanju, 
usposabljanju in naložbam, ponovnem zagonu industrije in razvoju konkurenčnega, okolju 
prijaznega gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v osrčju strategije EU 2020;

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva nikakor ne sme ponovno povzročiti novih 
strukturnih neravnovesij in velike neenakosti prihodkov; meni, da morajo finančni in 
davčni ukrepi držav članic ohraniti plače, pokojnine in kupno moč družin;

4. poudarja, kako pomembno je povezati oživitev gospodarstva s politikami, usmerjenimi 
zoper strukturno brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in katerih cilj je povečanje 
kakovostnih zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in donosnosti naložb;

5. meni, da je vzdržnost javnih financ v veliki meri odvisna od sposobnosti, da se poveča 
stopnja zaposlenosti in začnejo izvajati ustrezne politike priseljevanja, ki predvidevajo 
vključitev na trg dela in polno državljanstvo ter se bodo lahko odzivale na demografske in 
proračunske izzive, zlasti kar zadeva vzdržnost pokojninskih sistemov;

6. meni, da se mora strategija 2020 udejanjiti v „paktu za gospodarsko, zaposlitveno in 
socialno politiko“, ki bo temeljil na smernicah, kazalnikih in merilih uspešnosti, 
izmerljivih na nacionalni in evropski ravni, ki jih bodo spremljali mehanizmi nagrajevanja 
za tiste, ki cilje izpolnjujejo, in popravni mehanizmi za tiste, ki jih ne, ter bo temeljil tudi 
na načelih prožne varnosti in metodi socialnega dialoga;

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, ohranjanje vključujočega socialnega sistema in 
prerazporeditve virov, potreben odgovor na posledice finančne, gospodarske in družbene 
krize ter na izzive demografskih sprememb in globalizacije;

8. poudarja, kako pomembna je skorajšnja zelena knjiga o pokojninski reformi, ter meni, da 
je nujno razviti zanesljiv in vzdržen sistem socialne varnosti, ki bo temeljil na dvojnem, 
javnem in dopolnilnem stebru, ki ga je treba spodbujati tako pogodbeno kot davčno;

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe po vzdržnih javnih financah in ustreznih sistemih 
socialne varnosti ter vključenosti povečati kakovost in učinkovitost javne uprave ter javne 
porabe, ter bolj enakomerno porazdeliti davčno breme tako, da se postopno in ostro 
zmanjša davčni pritisk na delo, s tem pa revščina, in zagotovi socialna kohezija, ki je 
osrednji dejavnik konkurenčnosti in vzdržnosti evropskega gospodarskega in socialnega 
modela.


