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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaposlovanju in socialnih vidikih v letnem pregledu rasti za leto 2012
(2011/2320(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju členov 145, 148, 152 in 153(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2011 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2012“ (KOM(2011)0815) ter sporočilu priloženega osnutka skupnega poročila o 
zaposlovanju,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2011 o evropskem semestru za 
usklajevanje gospodarskih politik1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 8. septembra 2010 o predlogu 
Komisije za sklep Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: del II 
integriranih smernic strategije Evropa 20202,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/707/EU z dne 21. oktobra 2010 o smernicah za 
politike zaposlovanja držav članic3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2010 z naslovom „Program za 
nova znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“ 
(KOM(2010)682),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2011 o programu za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2010 z naslovom „Evropska 
platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in 
teritorialno kohezijo“ (KOM(2010)0758),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o Evropski platformi proti 
revščini in socialni izključenosti5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2010 z naslovom „Pobuda 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0542.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0309.
3 UL L 308, 24.11.2010, str. 46.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0466.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0495.



PE478.458v02-00 4/11 PR\887379SL.doc

SL

Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne 
in vključujoče rasti v Evropski uniji (KOM(2010)0477),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o pobudi Mladi in mobilnost: okvir 
za izboljšanje sistema splošnega in poklicnega izobraževanja v Evropi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg 
dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o razvijanju zaposlitvenih 
možnosti novega trajnostnega gospodarstva3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem 
sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP4,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem 
sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC5,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7 0000/2011),

A. ker so socialne posledice krize daljnosežne in jih še stopnjuje učinek varčevalnih 
ukrepov, zapiranja delovnih mest ter zmanjševanja socialnih prejemkov in javnih 
storitev;

B. ker se je brezposelnost od leta 2008 bistveno povečala in dosegla raven 23 milijonov 
brezposelnih v EU, kar ustreza 10 % delovno sposobnega prebivalstva; ker bo morala 
EU, da bi uresničila cilj glede zaposlovanja, do leta 2020 zagotoviti zaposlitev dodatnih 
17,6 milijonov ljudi;

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično za mlade;

D. ker je kriza ustvarila nove kategorije ljudi na pragu tveganja revščine; ker odbor za 
socialno zaščito (SPC) opozarja, da vedno večje število ljudi ogrožajo dohodkovna 
revščina, revščina otrok, veliko materialno pomanjkanje in socialna izključenost zaradi 
učinka ukrepov za fiskalno konsolidacijo na sisteme socialnega varstva;

E. ker je napredek držav članic pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 kljub 
nujnosti razmer pod pričakovanji; ker zaveze, določene v nacionalnih programih reform, 
ne zadostujejo za uresničevanje večine ciljev na ravni EU;

F. ker so socialni vidiki in vidiki zaposlovanja združeni v le eno od petih prednostnih 
nalog letnega pregleda rasti, vendar pa predstavljajo tri od petih krovnih ciljev strategije 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0230.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0262.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0299.
4 UL L 175, 10.07.1999, str. 43.
5 UL L 14, 20.1.1998, str. 9.
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EU 2020;

Ključna sporočila za spomladansko zasedanje Evropskega sveta

1. naroči Evropskemu svetu, naj v smernice politike za evropski semester 2012 vključi 
naslednja sporočila;

I. Zagotavljanje skladnosti in povečevanje ambicioznosti za uresničevanje ciljev 
EU 2020

2. poziva Evropski svet, naj zagotovi, da bodo letne smernice politike, določene na podlagi 
letnega pregleda rasti, v celoti namenjene uresničevanju vseh ciljev strategije EU 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

3. poziva Evropski svet, naj v smernicah politike zagotovi usklajenost med različnimi 
prednostnimi nalogami, tako da smernice na področju fiskalne konsolidacije ne bodo 
ogrozile prizadevanj za obvladovanje brezposelnosti in socialnih posledic krize;

4. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da sedanji nacionalni cilji niti teoretično niso 
zadostni, da bi lahko zagotovili uresničitev krovnih ciljev EU 2020 na področju 
zaposlovanja, izobraževanja in zmanjševanja revščine; poziva Evropski svet, naj 
zagotovi, da bodo države članice zvišale nacionalne cilje, jih dopolnile s konkretnimi in 
stvarnimi načrti za izvajanje ter jih ocenjevale na podlagi jasnih in skladnih kazalnikov 
v skladu s skupnim ocenjevalnim okvirom, tako da bo EU stopila na jasno in izvedljivo 
pot k uresničitvi vseh ciljev EU 2020 ter da bo mogoče napredek meriti na pregleden 
način;

II. Podpiranje ustvarjanja trajnostnih delovnih mest z naložbami in davčno reformo

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi potreben proračunski manevrski prostor in spodbudi 
naložbe v ustvarjanje trajnostnih delovnih mest; poziva države članice s presežkom na 
tekočem računu plačilne bilance, naj prispevajo k zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij s povečanjem domačega povpraševanja, da bi preprečile začarani krog 
recesije, ki ovira rast delovnih mest po vsej EU;

6. poziva Evropski svet, naj podpre smernice politike za prenos davčnega bremena z 
dejavnika dela, da bi postalo zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se izboljšal položaj 
ranljivih skupin, mladih brezposelnih, nizko usposobljenih delavcev, ljudi z nizkimi 
dohodki in prejemnikov drugega dohodka v gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

III. Izboljševanje kakovosti zaposlovanja in pogojev za večjo udeležbo na trgu dela

7. obžaluje, da smernice politike, ki so namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in posvečajo premalo pozornosti vzpostavljanju 
potrebnih pogojev za večjo udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva Evropski svet, 
naj oblikuje tudi smernice v zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za podpiranje 
usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, in sicer s cenovno 
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dostopnim otroškim varstvom, dopustom, povezanim z družino, in prožnimi oblikami 
dela;

8. opozarja, da varčevalni ukrepi in zmanjševanje upravnega bremena ne smejo ogroziti 
socialnih, zdravstvenih in varnostnih standardov;

IV. Zmanjševanje brezposelnosti mladih

9. poziva Evropski svet, naj med prednostne naloge vključi zmanjševanje brezposelnosti 
mladih, in države članice, naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki niso zaposleni in 
se ne izobražujejo ali usposabljajo; poziva države članice, naj uvedejo zaposlitveno 
jamstvo za mlade, ki bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da bodo imeli po največ štirih 
mesecih brezposelnosti pravico do ponudbe za zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in usposabljanja; poudarja pomen zmanjševanja 
negotovih zaposlitev med mladimi;

V. Odprava revščine in socialne izključenosti s poudarkom na skupinah z neobstoječimi 
ali omejenimi povezavami do trga dela

10. pozdravlja dejstvo, da letni pregled rasti prvič vključuje smernice na področju revščine 
in socialne izključenosti, ter poziva Evropski svet, naj potrdi te smernice kot prednostno 
nalogo ter zagotovi, da bo boj proti revščini in socialni izključenosti presegel ukrepe, 
namenjene vključevanju ljudi na trg dela, tako da bo posebej poudaril socialno varstvo 
in dejavno vključevanje ranljivih skupin z neobstoječimi ali omejenimi povezavami do 
trga dela;

11. poudarja, da je treba člen 9 PDEU upoštevati v celotnem evropskem semestru, tudi v 
priporočilih za posamezne države članice, ki jih morata spremljati predhodna in 
naknadna ocena socialnega vpliva;

VI. Krepitev demokratične legitimnosti, odgovornosti in pripadnosti

12. opozarja, da mora biti povečanje pomena evropske razsežnosti gospodarskih politik 
držav članic povezano s povečanjem demokratične legitimnosti in ustrezno 
odgovornostjo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov; meni, da ima 
Evropski svet, glede na neobstoj pravne podlage za redni zakonodajni postopek, ki bi 
veljal za letni pregled rasti, posebno odgovornost, da pri potrjevanju smernic politike 
upošteva parlamentarne pripombe, da bi zagotovil demokratično legitimnost smernic;

13. poziva države članice, naj zagotovijo udeležbo nacionalnih in regionalnih parlamentov, 
socialnih partnerjev, javnih organov in civilne družbe pri izvajanju smernic politike, da 
bi zagotovile pripadnost le-tem;

14. poziva Komisijo, naj leta 2013 preoblikuje letni pregled rasti v letne smernice za 
trajnostno rast, ga predstavi v obliki, ki omogoča Parlamentu, da predlaga spremembe, 
ter zagotovi, da se bo pregleden proces medinstitucionalnega odločanja zaključil s 
sprejetjem skupno dogovorjenih smernic politike;
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Dodatna prizadevanja, ki jih je treba izvajati na področju zaposlovanja in socialnih 
zadev

Dvig stopnje zaposlenosti in izboljševanje kakovosti delovnih mest

15. poziva države članice, naj podpirajo pobude, ki olajšujejo razvoj sektorjev z največjimi 
možnostmi za zaposlovanje, zlasti preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo (zelena 
delovna mesta), zdravstvene in socialne storitve (bela delovna mesta) in digitalno 
gospodarstvo;

16. poziva države članice, naj povečajo doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in pomagale 
ljudem pri ponovnem vključevanju na trg dela;

17. meni, da je mogoče krovni cilj strategije EU 2020 glede stopnje zaposlenosti doseči le, 
če se bistveno poveča udeležba žensk na trgu dela; meni, da morajo biti smernice za 
države članice namenjene vzpostavljanju potrebnih pogojev za višjo stopnjo 
zaposlenosti žensk, kot so cenovno dostopno otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega dopusta ter prilagodljivost delovnega časa in 
kraja dela;

18. poziva države članice, naj ustvarijo delovne pogoje, ki omogočajo starejšim delavcem, 
da se sodelujejo in ostanejo na trgu dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, nadomeščanjem spodbud za starejše delavce, da 
zapustijo trg dela, s spodbudami za vključujoč trg dela ter prilagajanjem delovnih 
pogojev potrebam starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem pravice do prožnega 
delovnega časa in kraja dela, pravice do usposabljanja in pravice do prožnega prehoda v 
upokojitev;

19. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo ljudem, zaposlenim s skrajšanim delovnim 
časom, ali samozaposlenim na voljo ustrezno socialno varstvo in dostop do 
usposabljanja ter da bodo določeni okvirni pogoji, ki jim bodo omogočali ustvarjanje 
kariere; poziva države članice, naj izvajajo okvirne sporazume o delu s skrajšanim 
delovnih časom in zaposlitvi za določen čas;

Naložbe v izobraževanje in usposabljanje

20. poziva države članice, naj vlagajo v izobraževanje, usposabljanje, vseživljenjsko učenje 
ter v neformalno in priložnostno učenje, ter opozarja na dolgoročne socialne in 
ekonomske posledice zmanjševanja proračunov za izobraževanje;

21. poziva EU in države članice, naj z boljšim predvidevanjem potreb po znanjih in 
veščinah odpravijo neskladja in pomanjkanje znanj in veščin, da bi pripravile delovno 
silo za prehod v trajnostno gospodarstvo;

22. opozarja, da je Komisija v vodilni pobudi „Mladi in mobilnost“ obljubila, da bo 
predlagala okvir kakovosti za pripravništva, ter jo poziva, naj ta okvir nemudoma 
predloži;
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Boj proti revščini in spodbujanje socialnega vključevanja

23. poziva države članice, naj izboljšajo ustreznost in učinkovitost sistemov socialnega 
varstva ter zagotovijo, da bodo samodejni socialni stabilizatorji še naprej opravljali 
nalogo zaščite pred revščino in socialno izključenostjo;

24. poziva države članice, naj izvajajo strategije dejavnega vključevanja ter zagotavljajo 
ustrezne in cenovno dostopne visokokakovostne storitve in minimalno dohodkovno 
podporo, da bi preprečile marginalizacijo skupin z nizkim dohodkom in ranljivih 
skupin;

25. poziva države članice, naj v nacionalnih programih reform podrobneje opredelijo, kako 
se bodo uporabljala sredstva EU za podporo specifičnim ciljem politike, ki so bili 
zastavljeni z namenom uresničevanja nacionalnih ciljev strategije EU 2020;

Dodatna prizadevanja, potrebna za krepitev upravljanja, zavezanosti in demokratične 
legitimnosti

26. je zaskrbljen nad dejstvom, da imajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti še 
vedno omejeno vlogo v evropskem semestru; meni, da smernice politike v letnem 
pregledu rasti, ki jih je pripravila Komisija in ki jih mora potrditi Evropski svet, nimajo 
zagotovljene parlamentarne udeležbe in tako tudi ne demokratične legitimnosti;

27. ugotavlja, da pet držav članic, ki so sklenile memorandum o soglasju z EU, MDS in 
ECB, julija 2011 ni prejelo priporočil za posamezno državo članico;  poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo izvajanje memoranduma o soglasju v celoti združljivo z 
uresničevanjem ciljev strategije EU 2020 glede povečevanja zaposlovanja in 
zmanjševanja revščine;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje tega poročila

23. novembra 2011 je Komisija predložila letni pregled rasti 2012 (KOM(2011) 815), ki 
zaznamuje začetek drugega evropskega semestra gospodarskega upravljanja. Komisija v 
letnem pregledu rasti določa prednostne naloge EU za nadaljnjih 12 mesecev v zvezi s 
proračunskimi, gospodarskimi, zaposlovalnimi ter socialnimi politikami in reformami. V 
tem okviru letni pregled rasti zahteva, da se nacionalna prizadevanja in prizadevanja EU 
osredotočijo na pet prednostnih nalog, in sicer na področju davčne politike, stabilizacije 
finančnega sektorja, rasti in konkurenčnosti, posledic krize za zaposlovanje in socialno 
varnost ter javne uprave.

Analiza in glavna sporočila letnega pregleda rasti podpirajo štiri priloge: (1) poročilo o 
napredku strategije Evropa 2020, (2) makroekonomsko poročilo, (3) poročilo o 
zaposlovanju in (4) poročilo o davčnih politikah.

Odbor EMPL je sklenil, da bo zaprosil za odobritev priprave samoiniciativnega poročila, 
v katerem bi obravnaval vidike zaposlovanja in socialne vidike v letnem pregledu rasti. 
Poročilo bo omogočilo Parlamentu, da izrazi svoje mnenje o zaposlovanju in socialnih 
razmerah v EU, napredku pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 glede 
zaposlovanja in socialnih zadev ter ustreznih prednostnih nalogah, predvidenih v svežnju 
Komisije. 

Poleg tega je to poročilo nadaljevanje ene od zavez Parlamenta iz poročila o evropskem 
semestru za usklajevanje gospodarskih politik, ki ga je pripravil Odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve (poročevalka: Pervenche Berès), pri čemer je imel Odbor za 
zaposlovanje in socialne zadeve vlogo pridruženega odbora (pripravljavec mnenja: Olle 
Ludvigsson), sprejeto pa je bilo 1. decembra 2011. Kot predvideva poročilo Berèsove, bo 
to novo poročilo omogočilo Parlamentu, da dejavno prispeva k izvajanju ciljev 
strategije Evropa 2020 glede zaposlovanja in socialnih zadev ter k evropskemu semestru, 
ob upoštevanju bližajočega se spomladanskega zasedanja Sveta.

Glede na relativno majhno vlogo Parlamenta v procesu evropskega semestra, saj ima na 
podlagi Pogodb priznano le pravico do predložitve mnenja o letnih predlogih Komisije v 
zvezi s smernicami za zaposlovanje, ter glede na pomen, ki ga je ob več priložnostih 
pripisal krepitvi legitimnosti in demokratične odgovornosti procesa ter pripadnosti le-
temu, je treba to poročilo obravnavati v smislu, da Parlament prevzema dejavno vlogo v 
procesu evropskega semestra. Evropski svet in različne sestave Sveta morajo upoštevati 
izid poročila, da bi zagotovili demokratično legitimnost smernic politike.

Glede na izredno napet urnik želi poročevalka poudariti tudi potrebo po osredotočenju na 
ključna sporočila in dajanju prednosti ključnim sporočilom, ki jih je treba poslati, ter 
željo po nadgradnji strukture, predvidene v poročilu Berèsove, v zvezi z udeležbo 
Evropskega parlamenta v evropskem semestru. Da bi se izognili ponavljanju, bo to 
poročilo osredotočeno na vsebino smernic politike glede socialnih in zaposlovalnih 
vidikov letnega pregleda rasti namesto na proces evropskega semestra.
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Poročevalka bi rada poudarila, da sedanji medinstitucionalni postopek in obstoječa oblika 
letnega pregleda rasti Parlamentu ne zagotavljata možnosti, da bi predlagal konkretne 
spremembe smernic politike, določenih v sporočilu Komisije in njegovih prilogah. To je 
velika pomanjkljivost z vidika demokratičnosti in preglednosti. Zato poročevalka 
predlaga, da Komisija naslednje leto predloži smernice politike v obliki, ki bo Parlamentu 
omogočala spreminjanje besedila, preden ga potrdi Evropski svet.

Ocena letnega pregleda rasti 2012

Finančna kriza, ki ji je sledila kriza državnega dolga, in socialna kriza v Evropski uniji sta 
zelo jasno izpostavili, da EU potrebuje okrepljeno evropsko gospodarsko upravljanje, da 
večji proračunski primanjkljaji in makroekonomska neravnovesja ne bi ogrozili evra in 
evropskega gospodarstva. Usklajevanje gospodarske politike v evropskem semestru 
povezuje spremljanje napredka pri uresničevanju ciljev strategije EU 2020 in 
usklajevanje z revidiranimi postopki gospodarskega nadzora, predstavljenimi v okviru 
svežnja šestih zakonodajnih predlogov, ki je bil sprejet septembra 2011. To usklajevanje 
bistveno prispeva k odpravljanju nekaterih strukturnih vzrokov sedanje krize in k 
zagotavljanju napredka pri doseganju pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja v 
Evropi.

V luči dolžniške krize je bila fiskalna konsolidacija določena kot absolutna prednostna 
naloga v prvem evropskem semestru. Ta prednostna naloga je prevladovala že od začetka 
semestra, in sicer v letnem pregledu rasti 2011, in v priporočilih za posamezno državo 
članico na koncu semestra. Smernice politike v evropskem semestru niso v celoti zajele 
krovnih ciljev strategije EU 2020. Glavni poudarek na varčevanju je botroval 
neskladnemu pristopu, pri katerem so se prizadevanja za proračunsko in 
makroekonomsko stabilnost izvajala brez ustreznega upoštevanja krovnih socialnih, 
zaposlovalnih in izobraževalnih ciljev strategije EU 2020. Poleg tega Komisija ni 
ustrezno obravnavala in odpravila pomanjkanja ambicioznosti nacionalnih načrtov pri 
uresničevanju ciljev strategije EU 2020, ki se je kazalo v nacionalnih programih reform. 
Zato se je EU znašla v položaju, v katerem nacionalne zaveze niti teoretično ne morejo 
doseči ravni, ki bi zadoščala za uresničitev ciljev strategije EU 2020.

Kljub ostri kritiki v zvezi s pristopom Komisije v prvem evropskem semestru, letošnji 
letni pregled rasti ponovno opredeljuje prednostne naloge, ki ne prispevajo uravnoteženo 
k doseganju ciljev strategije EU 2020 na področju zaposlovanja in socialnih zadev. 
Poročevalka ocenjuje, da ta pristop ogroža trajnosten izhod iz krize in bistven napredek 
pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče Evropske unije.

Prvič, ključna prednostna naloga, tj. fiskalna konsolidacija, ki je prijazna do rasti, 
nasprotuje krovnemu cilju glede dviga stopnje zaposlenosti. Čeprav je fiskalna 
konsolidacija potrebna v večini držav članic, smernice politike, namenjene splošnemu 
pospeševanju varčevalnih ukrepov, niso združljive z okrevanjem, ki bi povečalo 
zaposlovanje v EU. Poročevalka predlaga, da Evropski svet zagotovi proračunski 
manevrski prostor in spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih delovnih mest. Države 
članice s presežkom na tekočem računu plačilne bilance je treba pozvati, naj prispevajo k 
zmanjšanju makroekonomskih neravnovesij s povečanjem domačega povpraševanja, da 
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bi preprečile začarani krog recesije, ki ovira rast delovnih mest in napredek pri 
uresničevanju cilja 75-odstotne zaposlenosti žensk in moških.

Drugič, nadaljnji ukrepi za fiskalno konsolidacijo ogrožajo ljudi na pragu tveganja 
revščine in socialne izključenosti. Medtem ko skupno poročilo o zaposlovanju upravičeno 
poudarja potrebo po tem, da se najbolj ranljive skupine in skupine, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, zaščitijo pred prerazdelitvenimi učinki gospodarske krize in načrtov za fiskalno 
konsolidacijo, to sporočilo ni izraženo v prvi prednostni nalogi v zvezi s fiskalno 
konsolidacijo v glavnem dokumentu letnega pregleda rasti. Zato poročevalka predlaga, da 
se poudari pomen člena 9 PDEU ter zagotovi ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialnega varstva, da bi lahko samodejni socialni stabilizatorji opravljali nalogo zaščite 
pred revščino in socialno izključenostjo. Kljub temu poročevalka pozdravlja dejstvo, da 
je obvladovanje socialnih posledic krize del petih prednostnih nalog letnega pregleda 
rasti, saj lansko sporočilo ni vsebovalo nobenih smernic politike glede boja proti revščini 
in socialni izključenosti.

Tretjič, poročevalka izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da smernice politike za odpravo 
brezposelnosti niso usklajene s smernicami glede vzpostavitve potrebnih pogojev za 
povečanje udeležbe na trgu dela. Obravnava nezadostnega števila kakovostnih delovnih 
mest z dostojnim plačilom in delovnimi pogoji mora biti del ukrepov za krepitev spodbud 
za delo. Poročevalka želi poudariti, da je vidik spola bistven za doseganje glavnih ciljev 
strategije EU 2020, saj so ženske najštevilčnejša še neuporabljena delovna sila in 
predstavljajo večino tistih, ki v EU živijo v revščini. Zato je treba ukrepe za zagotavljanje 
usklajevanja dela in varstva vključiti v prednostne naloge smernic politike za evropski 
semester 2012.

Ne nazadnje so posledice krize zlasti dramatično vplivale na položaj mladih, ki iščejo 
stalno zaposlitev. Mladi se soočajo s stopnjo brezposelnosti, ki znaša več kot 20 %, v 
nekaterih državah članicah pa celo več kot 40 %. Med letoma 2008 in 2010 se je celotno 
število mladih brezposelnih v EU povečalo za en milijon. Delež 15- do 24-letnih oseb, ki 
niso niti zaposlene niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, se je v istem obdobju povečal 
za 2 odstotni točki. Medtem ko letni pregled rasti upravičeno obravnava zaposlovanje 
mladih kot prednostno nalogo, je poročevalka zaskrbljena glede kakovosti delovnih mest, 
pripravništva in vajeništva, predvidenih v smernicah politike Komisije. Poročevalka želi 
postaviti boj proti negotovim zaposlitvam med mladimi v ospredje smernic politike za 
zaposlovanje mladih. Prav tako predlaga, da se opozori na vodilno pobudo Komisije 
„Mladi in mobilnost“, v kateri je obljubila, da bo predlagala okvir kakovosti za 
pripravništva.


