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POBUDE

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

A. ker bi bilo treba v skladu s členom 9 PDEU pri opredeljevanju in izvajanju politik in 
dejavnosti EU upoštevati spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti in zagotavljanje 
ustrezne socialne zaščite;

B. ker Pogodbe zagotavljajo več nadaljnjih ukrepov v zvezi s politiko zaposlovanja in 
socialno politiko, njihov potencial pa ni bil v celoti izkoriščen; 

1. poudarja, da je treba skupaj z vzpostavitvijo evropskega gospodarskega upravljanja 
izboljšati socialno upravljanje na evropski ravni;

2. poziva k okrepljenemu nadzoru nacionalne socialne politike in politike zaposlovanja, ki 
bo primerljiv z določbami o nadzoru nacionalne gospodarske politike;

3. poziva k določitvi meril uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnem področju poleg 
sedanjih fiskalnih in makroekonomskih meril uspešnosti v okviru pravil za zavezujoči 
nadzor proračunske discipline na euroobmočju, s katerimi bi zagotovili ustrezno izvajanje 
člena 9 PDEU;

4. poudarja, da obstoj in poslabšanje notranjih neravnovesij zahtevata samodejne 
stabilizatorje na evropski ravni ali ravni euroobmočja kot sta jamstvo za mlade ali 
minimalno nadomestilo za brezposelnost;

5. ugotavlja, da niti načrt „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“ niti vmesno 
poročilo predsednika Evropskega sveta Hermana van Rompuya ne obravnavata politike 
zaposlovanja in socialne politike; zato ponovno poudarja svoj poziv k socialnemu paktu, 
kot je opredeljen v poročilu, ki ga je 15. oktobra 2012 sprejel Odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve poleg priporočil Komisiji o poročilu predsednikov Evropskega sveta, 
Komisije, Evropske centralne banke in euroskupine „Na poti k pravi ekonomski in 
monetarni uniji“;

6. poudarja, da je treba ponovno vzpostaviti ravnovesje med določbami socialne in 
ekonomske politike iz člena 121 PDEU in člena 148 PDEU;

7. poziva Komisijo, naj vztraja pri tem, da države članice predložijo načrte za delovna mesta 
kot del nacionalnih programov reform;

8. ponovno poziva k okrepitvi demokratične razsežnosti evropskega semestra, vključno s 
krepitvijo vloge Parlamenta z rednim zakonodajnim postopkom in vključevanjem 
nacionalnih parlamentov, pri sodelovanju s socialnimi partnerji in civilno družbo;

9. poziva države članice, naj razširijo uporabo načela okrepljenega sodelovanja na socialno 
politiko in politiko zaposlovanja, kadar manjšina neupravičeno preprečuje nujni napredek;


