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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. pozdravlja dejstvo, da so nekatere države članice predložile poročila o napredku pri 
doseganju ciljev EU 2020 ter v nekaterih primerih začrtale posebne projekte, povezane s 
temi cilji; poziva vse države članice, naj poročila vključijo v svoje prispevke za evropski 
semester 2014;

2. verjame, da so v tem letu priporočila za posamezno državo posebej pomembna, ker države 
članice določajo prednostne naložbe znotraj kohezijske politike v naslednjem večletnem
finančnem okviru; v tem kontekstu poziva, naj se finančna sredstva EU dodatno usmerijo 
v rast in politiko zaposlovanja, zlasti v odpravljanje brezposelnosti mladih;

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav članic sprejelo pomembne reforme trga dela, katerih
cilj je povečanje vzdržnosti trga dela, uvajanje notranje in zunanje prožnosti, zmanjšanje 
segmentacije in lažje prehajanje iz ene zaposlitve v drugo;

4. ugotavlja, da so vse države članice prejele priporočila o stopnji vključenosti v trg dela; 
države članice z visoko stopnjo brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju s socialnimi 
partnerji povečajo aktivne ukrepe na trgu dela, kot so službe za usposabljanje in 
zaposlovanje, ter uvedejo nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, preprečevanje 
prezgodnjega odhoda s trga dela, zmanjševanje stroškov dela in odpravljanje segmentacije 
trga dela;

5. opozarja, da je še posebej zaskrbljujoča brezposelnost mladih in da je potrebno takoj 
ukrepati; zahteva sklenitev evropskega pakta za zaposlovanje mladih, na podlagi katerega 
bi uresničili že dogovorjene ukrepe ter določili nova sredstva in ukrepe za boj proti 
brezposelnosti mladih; 

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s strani Sveta in določitev 6 milijard evrov za 
pobudo za zaposlovanje mladih v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo programe jamstva za mlade;

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo skupin za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih, 
ki državam članicam z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih pomagajo preusmeriti 
sredstva iz evropskih strukturnih skladov, da bi več denarja namenili za mlade; pozdravlja 
namen Komisije, da nadgradi Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem mobilnosti;

8. poudarja, da so potrebni posebni ukrepi za povečanje zaposlenosti žensk, starejših 
delavcev in invalidnih delavcev z učinkovitimi spodbudami, da bi se vrnili na delo 
oziroma ostali na delovnem mestu; opozarja na pomembno vlogo, ki jo ima otroško 
varstvo ter kakovost, cenovna ugodnost in dostopnost storitev, povezanih z vzgojo in 
izobraževanjem v zgodnjem otroštvu;

9. poudarja, da bi morale biti dolgotrajno brezposelne osebe deležne podpore v obliki 
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aktivacijskih pobud, kot je program za ponovno zaposlovanje, in ustreznega sistema 
socialnih prejemkov pri ponovnem vstopu na trg dela; 

10. opozarja, da velik del gospodarskega potenciala in možnosti za zaposlitev v storitvenem 
sektorju ostaja neizkoriščen; zahteva ustrezno in celovito izvajanje direktive EU o 
storitvah; poziva države članice, naj odstranijo ovire v maloprodajnem sektorju in 
prekomerne omejitve pri poklicnih storitvah in reguliranih poklicih; 

11. opozarja na neusklajenost med ponudbo spretnosti in povpraševanjem po njih ter na ozka 
grla v mnogih regijah in sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih sistemov za 
izobraževanje in usposabljanje, ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na trgu dela; 
pozdravlja reforme sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so jih začele 
nekatere države članice, da bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile potrebam na trgu dela, 
zlasti za mlade; opozarja, da morajo skoraj vse države članice sprejeti nadaljnje ukrepe in 
vložiti dodatna sredstva v izobraževanje in usposabljanje; 

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude in trajne posledice za stopnjo brezposelnosti in 
socialne razmere v državah članicah, kar je vodilo do nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino otrok, brezdomstvom, revščino pri zaposlenih 
in prezadolženostjo gospodinjstev; v tem kontekstu poziva države članice, naj okrepijo 
mreže socialne varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost pri pomoči prizadetim; 

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 
nacionalnih programov reform vključile nacionalne parlamente, socialne partnerje in 
civilno družbo; poudarja, da je sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri razvoju nujnih 
reform ključno za njihovo uveljavitev in uspeh.


