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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 je okvir politike za ukrepe s področja zaposlovanja in za trg delovne sile, ki naj bi se 
izvajali v okviru uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020, evropska strategija 
zaposlovanja in smernice zaposlovanja na podlagi člena 148 PDEU,

B. ker je pomemben del reform, ki jih je treba izvesti v sklopu makroekonomskega in 
tematskega nadzora te strategije, politika zaposlovanja, trga delovne sile in socialna 
politika,

C. ker je treba v okviru evropskega semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko politiko, to pa tako, da bomo spodbujali tudi 
demokratično odgovornost, lastništvo in legitimnost,

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer v državah članicah na področju zaposlovanja 
in socialnih zadev; obžaluje pa, da v prvem evropskem semestru ni bil vključen v ta 
proces;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri zagotavljanju strateškega svetovanja državam članicam 
upoštevata načela subsidiarnosti in socialnega dialoga na področju plač in pokojnin, ter 
v skladu s členom 153(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020 in 
evropskemu semestru, tudi glede zaposlovanja in socialnih vidikov, saj želi, da bi bila 
vse leto na vrhu političnega dnevnega reda;

4. poleg tega namerava izraziti svoja stališča o zaposlovanju in socialnih vidikih strategije 
Evropa 2020 s tematsko resolucijo, ki naj bi bila sprejeta na spomladanskem zasedanju 
Sveta;

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi mnenj 
o zaposlovanju in socialnih vidikih strategije Evropa 2020 ter evropskega semestra z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, tudi socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami, zato:

a) poziva Komisijo, naj mu predstavi letni pregled rasti, skupaj z osnutkom skupnega 
poročila o zaposlovanju, predloga letnih smernic zaposlovanja in vseh predlogov 
priporočil za posamezne države članice na osnovi člena 148(4) PDEU,

b) poziva odbor za zaposlovanje, naj posreduje ugotovitve svojega nadzora 
zaposlovanja pristojnemu odboru Evropskega parlamenta,

c) poziva socialne partnerje, socialne nevladne organizacije in druge zainteresirane 
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strani, naj se redno izmenjujejo mnenja s Parlamentom, zlasti glede izvajanja 
zaposlovalne in socialne politike in o napredku pri uresničevanju s tem povezanih 
ciljev EU;

6. poziva Komisijo, naj ga obvešča o rezultatih dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu 
programa vzajemnega učenja, še posebej na področjih, ki so bila poudarjena v 
strateškem vodenju Evropskega sveta;

7. poudarja, da je pomembno zagotoviti medsebojno krepitev in interakcijo med mikro- in 
makroekonomsko politiko, pa tudi med politiko zaposlovanja in socialno politiko, saj je 
to odločilnega pomena za uresničitev splošnih ciljev strategije Evropa 2020;

8. je prepričan, da je treba posebno pozornost nameniti vplivu zaposlovanja in socialnih 
razmer na makroekonomske razmere in narobe, kar je poudaril tudi v svojih prispevkih 
v evropskem semestru.


