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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 se leta 2010 države članice zavezale k ciljem strategije EU 2020; ker pa EU ni 
na poti doseganja teh ciljev v predvidenem roku, saj so združeni nacionalni cilji 
prenizki in s sprejetimi ukrepi ni bilo doseženega vidnega napredka;

1. obžaluje, da nobena država članica ni dobila priporočila, naj okrepi svoje nacionalne 
cilje, čeprav je Komisija ugotovila, da zaveze, ki so jih države članice navedle v svojih 
nacionalnih programih reform, ne zadostujejo za uresničitev večine ciljev strategije 
EU 2020;

2. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom K okrevanju s številnimi novimi delovnimi 
mesti ter tudi delovne dokumente njenih služb; poziva Komisijo, naj v letnem 
pregledu rasti za leto 2013 kot glavne prednostne naloge opredeli izrabo potenciala 
zelenega gospodarstva, zdravstvenega in socialnega varstva ter informacijsko-
komunikacijskega sektorja za ustvarjanje novih delovnih mest;

3. obžaluje, da večina držav članic v svojih nacionalnih programih reform z leto 2012 ni 
predložila nacionalnega načrta za delovna mesta;

4. pozdravlja priporočilo za preusmeritev davčne obremenitve z dela na okolju škodljive 
dejavnosti; poziva države članice k izvajanju tega priporočila ter zagotovitvi, da se bo 
davčna obremenitev zmanjšala zlasti za nižje prihodke;

5. ponovno poziva Komisijo, naj oblikuje okvir za socialno gospodarstvo, saj je 
pomemben element evropskega socialnega modela in enotnega trga;

6. obžaluje, naj Svet ni upošteval poziva Parlamenta in v smernicah za leto 2012 ni 
poudaril pomena kakovosti delovnih mest; Komisijo poziva, naj v letni pregled rasti za 
leto 2013 vključi kakovost delovnih mest, temeljne pravice delavcev ter podpiranje 
mobilnosti na trgu dela, samozaposlovanje in čezmejno mobilnost z okrepitvijo 
varnosti za delavce pri menjavi zaposlitve;

7. ponovno poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo imele osebe, ki opravljajo 
prekarno delo, so zaposlene s pogodbami za določen čas ali pogodbami o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom, pa tudi samozaposlene osebe, ustrezno socialno varstvo ter 
omogočeno usposabljanje, ter naj izvajajo ustrezne okvirne sporazume;

8. pozdravlja priporočila za povečanje udeležbe žensk na trgu dela; poziva Komisijo, naj 
v svojih političnih smernicah obravnava segregacijo trga dela, neenako porazdelitev 
odgovornosti za nego in varstvo ter učinke fiskalne konsolidacije za ženske;

9. je seznanjen s priporočili v zvezi s plačami, ki so jih prejele nekatere države članice; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da te smernice ne bodo povečale revščine delavcev ali 
neenakosti v plačah ali ogrozile ljudi z nizkimi plačami;
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10. pozdravlja večji poudarek, ki sta ga Komisija in Svet posvetila boju proti 
brezposelnosti mladih; poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga zavezujoče evropsko 
jamstvo za mlade; poziva Svet, naj čim prej sprejme predloge v svežnju ukrepov za 
zaposlovanje;

11. pozdravlja priporočilo za odpravo socialnih posledic krize v smernicah za leto 2012 in 
okrepljena prizadevanja za boj proti revščini v priporočilih za posamezne države; 
vendar je globoko zaskrbljen nad čedalje večjo revščino v EU;

12. poziva Komisijo in Svet, naj ponovno preučita preglednico za odpravo 
makroekonomskih neravnovesij ter okrepi socialno razsežnost in vidik zaposlovanja;

13. izraža zaskrbljenost, ker niso bila podana priporočila o ciljih strategije EU 2020 za 
države članice s programom finančne pomoči; poziva Komisijo, naj oceni vpliv 
programa za gospodarsko prilagajanje na poglavitne cilje;

14. poziva Svet, naj doseže čimprejšnji sporazumom s Parlamentom ter začne takoj 
izvajati predlog za okrepitev nadzora držav članic, ki so se znašle v resnih težavah, 
vključno s presojo socialnega vpliva in doslednostjo programov za prilagajanje s 
splošnimi političnimi smernicami;

15. poziva Komisijo in Svet, naj socialne partnerje, nevladne organizacije in lokalne 
organe vključita v oblikovanje in izvajanje ukrepov v okviru evropskega semestra;

16. poziva Komisijo, naj se s Parlamentom strinja o obliki letnega pregleda rasti, ki mu bo 
omogočila, da ta dokument pregleda pred sprejetjem v Svetu;

17. poziva Komisijo, naj s predlaganjem zakonodaje, ki bo določila uradne zahteve glede 
oblike in roka za predložitev potrebnih dokumentov, izboljša kakovost, preglednost in 
demokratično odgovornost evropskega semestra;

18. poziva države članice, naj skupaj določijo postopke za resnično parlamentarno 
razpravo in vključevanje zainteresiranih strani na nacionalni ravni.


