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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o paktu za socialne naložbe – odgovor na krizo

(2012/2003(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 5, 6, 9, 147, 
149, 151 in 153 Pogodbe,

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

– 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“ 
(COM(2010)0682) in svoje resolucije o tem sporočilu z dne 26. oktobra 20111,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2011 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2012“ (COM(2011)0815), sporočilu priloženega osnutka skupnega poročila o 
zaposlovanju in svoje resolucije z dne 15. februarja 2012 o zaposlovanju in socialnih 
vidikih v letnem pregledu rasti 20122,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o priporočilu Komisije o 
dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela (COM(2008)0639), in svoje 
resolucije o tem sporočilu z dne 6. maja 20093,

– ob upoštevanju raziskave Eurostata iz januarja 2012 in sporočila za javnost Eurostata z 
dne 8. februarja 20124,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska platforma za boj proti revščini 
in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo“ 
(COM(2010)0758), mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o tem sporočilu5 in 
svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o tem sporočilu6,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 
evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010)7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2008 z naslovom „Prenovljena socialna 
agenda: priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja“ (COM(2008)0412) in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0466.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0047.
3 UL C 212E, 5.8.2010, str. 23.
4 Sporočilo za javnost Eurostata 21/2012, str.1.
5 UL C 238, 25.08.2011, str. 130–134.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0495.
7 UL L 298, 7.11.2008. str. 20–29.
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svoje resolucije o tem sporočilu z dne 6. maja 20091,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče 
gospodarstvo (COM(2009)0545) in svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o tem sporočilu2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. junija 2010 z naslovom „Nova spodbuda za 
evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 
2020“ (COM(2010)0296) in svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o tem sporočilu3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2011 o zmanjševanju šolskega osipa4,

– ob upoštevanju sporočila iz Brugesa o okrepljenem evropskem sodelovanju pri poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju za obdobje 2011–2010, ki je bilo sprejeto 7. decembra 
20105,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom „Napredek pri 
doseganju skupnih evropskih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja“ 
(SEC(2011)0526),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg 
dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom6,

– ob upoštevanju nedavno sprejetega sklopa petih uredb in ene direktive o gospodarskem 
upravljanju EU7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. junija 2011 o večletnem finančnem okviru 
2014–2020 (COM(2011)0398),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker bo imela sedanja gospodarska in finančna kriza dolgoročne posledice ne samo za 
gospodarsko rast, temveč tudi zaposlenost, javne prihranke in kakovost socialnih naložb v 
Evropi;

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih financ, ki je bistvenega pomena za zaščito našega 
gospodarstva, in ker bi utegnili imeti ti varčevalni ukrepi negativne dolgoročne posledice 
za zaposlovanje, rast in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali ukrepi, naklonjeni rasti 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0370.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0190.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0263.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0531.
5 IP/10/1673
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0262.
7 UL L 306, 23.11.2011, str. 1–47.
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in zaposlovanju;

C. ker lizbonska strategija in evropska strategija zaposlovanja nista dosegli želenih ciljev in 
ker je uspeh strategije Evropa 2020 negotov ter je zato treba okrepiti prizadevanja držav 
članic in evropskih institucij;

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled rasti in skupno poročilo o zaposlovanju pokazala, 
da se vse države članice niso dovolj posvetile socialnim, zaposlitvenim in izobraževalnim 
ciljem strategije Evropa 2020, ker še vedno prednostno obravnavajo fiskalno 
konsolidacijo;

E. ker je bila januarja 2012 stopnja brezposelnosti v EU-27 več kot 10-odstotna, kar je 
najbolj prizadelo mlade, nekvalificirane delavce in dolgotrajne brezposelne, in ker iz tega 
v povezavi s staranjem prebivalstva izhaja resna dolgoročna nevarnost izgubljanja 
človeškega kapitala, kar bi lahko imelo nepopravljive posledice za trg dela in možnosti za 
gospodarsko rast;

F. ker je leta 2010 skoraj 16 % Evropejcev živelo na pragu revščine in ker se je tega leta 
delež otrok in odraslih, ki so živeli v gospodinjstvih brez zaposlitve, povečal na skoraj 
10 %; ker bo to v povezavi z revščino med otroki, številom revnih delavcev in visoko 
stopnjo brezposelnosti med mladimi v prihodnosti še povečalo tveganje revščine in 
socialne izključenosti;

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga dela in ne 
izpolnjujejo vse večjih potreb po znanju za zaposlitve, ki so na voljo;

H. ker se je povečal pritisk na sheme socialne podpore, sredstva zanje pa so se močno 
zmanjšala; ker se bo zaradi vztrajno visoke dolgotrajne brezposelnosti ta trend verjetno še 
dodatno poslabšal;

I. ker so natančno usmerjene socialne naložbe pomembne za zagotovitev ustrezne prihodnje 
stopnje zaposlenosti, stabilizacijo gospodarstva, povečanje človeškega kapitala in večjo 
konkurenčnost Evropske unije;

Prenovljen pristop k socialnim naložbam v Evropi

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so vir in namen financiranja za ustvarjanje družbenega 
in tudi gospodarskega donosa, usmerjene v reševanje novih socialnih tveganj in potreb in 
se osredotočajo na javne politike in strategije vlaganja v človeški kapital, ki posameznike, 
družine in družbe pripravljajo na prilagajanje različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela;

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših značilnosti socialnih naložb njihova zmožnost 
združevanja socialnih in gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi smeli obravnavati zgolj 
kot porabo, temveč tudi kot naložbe, ki bodo resnični donos prinesle v prihodnosti;

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne naložbe pomemben del evropskih gospodarskih 
politik in politik zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da je za to nujno učinkovitejše 
izvajanje ciljev strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja, sociale in izobraževanja;
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4. opozarja, da je treba zaradi krize posodobiti evropski socialni model, preoblikovati 
nacionalne socialne politike in preiti z „dejavne socialne države“, ki se zgolj odziva na 
škodo zaradi propada trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, ki vlaga v ljudi in 
zagotavlja sredstva in spodbude za državljane;

Spodbujajoča socialna država

5. v zvezi s tem poziva države članice in Komisijo, naj ohranijo ravnovesje med ukrepi za 
spopadanje s takojšnjimi izzivi, ki so posledica krize, ter srednje- in dolgoročnimi ukrepi 
ter posebno prednost namenijo dejavnostim, katerih namen so:

a) pomoč brezposelnim pri ponovnem zaposlovanju,
b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih delovnih mest, izboljšanje produktivnosti dela 

in njegove razporeditve,
c) naložbe v izobraževanje in usposabljanje,
d) večje ravnotežje med prožnostjo in varnostjo ter bolj usklajeno družinsko in poklicno 

življenje,
e) reformiranje pokojninskih sistemov ter oblikovanje pogojev za podaljšanje delovne 

dobe,
f) boj proti revščini in socialni izključenosti.

6. poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in ciljno 
usmerjeni sistemi nadomestil za brezposelnost in socialne podpore, povezani z ukrepi 
zaposlovanja, uvedejo specializirano usposabljanje in ponovno usposabljanje v podporo 
zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

7. spodbuja države članice k naložbam v podporo mladim in za izboljšanje njihovega 
dostopa do trga dela s programi usposabljanja in pripravništva mladih, spodbujanjem 
podjetništva in ustvarjanjem spodbud za najemanje diplomirancev, z zagotavljanjem 
lažjega prehoda od izobraževanja na delo ter spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

8. poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
šolskega sistema na vseh stopnjah z: močnejšim poudarkom na strategiji razvoja v 
zgodnjem otroštvu, preprečevanjem osipa, izboljšanjem srednjega šolstva ter uvedbo 
usmerjanja in svetovanja, izboljšanjem pogojev za uspešen prehod dijakov v terciarno 
izobraževanje ali neposredni vstop na trg dela, razvojem instrumentov za boljše 
predvidevanje prihodnjih potreb po znanju in krepitev sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji in zavodi za zaposlovanje, širšim priznavanjem poklicnih kvalifikacij 
in razvojem nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito izvajanje načel prožne varnosti in obravnava 
delitev trga dela, tako da poskrbi za ustrezno socialno podporo ljudem v prehodnem 
obdobju, zaposlenim za določen čas in zaposlenim s skrajšanim delovnim časom ter za 
možnosti usposabljanja, razvoja poklicne poti in zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v storitve – kot sta otroško varstvo in celodnevni 
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pouk – ki spodbujajo enakost med spoloma, prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter neaktivne in osamljene starše spodbujajo k delu;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo potrebne reforme za povišanje obvezne upokojitvene 
starosti in omejijo možnosti zgodnjega upokojevanja, ob tem pa nenehno izboljšujejo 
delovne razmere in izvajajo programe vseživljenjskega učenja, ki bodo omogočali daljšo 
poklicno pot;

Boljše upravljanje prek pakta za socialne naložbe

11. spodbuja države članice, naj si še bolj prizadevajo za vključevanje socialnih naložb med 
srednje- in dolgoročne proračunske cilje ter v nacionalne programe reform; poziva 
Evropski svet in Komisijo k boljšemu spremljanju uresničevanja ciljev strategije Evropa 
2020 na področju zaposlovanja in sociale;

12. opozarja, da je treba nedavno razviti sistem makroekonomskega in proračunskega nadzora 
v EU za ustrezno uresničevanje ciljev na področju zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega področja; zato Komisijo poziva k oblikovanju 
preglednice skupnih kazalnikov na področju socialnih naložb za spremljanje napredka 
držav EU v zvezi s tem;

13. poziva države članice, naj preučijo možnost podpisa „pakta za socialne naložbe“, s 
katerim bi okrepile nadzor nad prizadevanji za dosego ciljev strategije Evropa 2020 na 
področju zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

14. poziva Komisijo, naj države članice na vse možne načine spodbuja k podpisu „pakta za 
socialne naložbe“ ter v evropski semester 2013 vključi oceno ciljev na področjih 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da bo pravkar obravnavani večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020 vseboval ustrezne proračunske vire, potrebne za socialne naložbe v 
Evropi, ter da bodo razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in učinkovito, poleg tega pa 
naj zagotovijo, da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski socialni sklad, podpirali socialne 
naložbe in bodo njihove prednostne usmeritve odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; poziva Komisijo, naj da državam članicam, kadar se ji to zdi primerno, na voljo 
druge možne vire financiranja za socialne naložbe;

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

Današnja gospodarska in finančna kriza bo nedvomno imela hude dolgoročne posledice ne 
samo za evropsko gospodarstvo, temveč tudi zaposlenost, javne prihranke in socialne naložbe 
v Evropi. Večina nedavnih in trenutnih odzivov na krizo temelji na kratkoročnih ciljih, ki si 
prizadevajo zlasti povrniti vzdržnost javnih financ, ki je za gospodarstvo v EU bistvenega 
pomena. Pri tem pa vseeno ne smemo zanemariti morebitnih negativnih posledic teh 
varčevalnih ukrepov za zaposlovanje in konkurenčnost v Evropi in jih moramo dopolniti z 
ukrepi, ki so naklonjeni rasti in zaposlovanju, kot so strogo usmerjene socialne naložbe.

Izzivi, ki jih prinaša prihodnost

Zaradi gospodarske in socialne krize je brezposelnost v EU-27 januarja 2012 presegala 10 %. 
Evropa se poleg tega srečuje s hudim problemom brezposelnosti med mladimi, ki skupaj s 
čedalje težjim prehodom med šolo in zaposlitvijo prinaša tveganje oddaljitve od trga dela in 
dolgoročno izgubo človeškega kapitala. Žgoč problem sta tudi položaj nekvalificiranih 
delavcev, ki jih delodajalci potrebujejo vse manj, saj se panoge pomikajo v smeri zahtevnih 
visokotehnoloških dejavnosti, ter vse večje število revnih, ki jim grozi socialna izključenost. 

Težavne razmere na trgu dela še zaostrujejo problemi šolstva in staranje prebivalstva. Po eni 
strani slabi rezultati izobraževanja v Evropski uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga dela 
in ne izpolnjujejo vse večje potrebe po znanju za zaposlitve, ki so na voljo. Skrb zbuja 
podatek, da je leta 2010 šolanje predčasno opustilo 14,1 % mladih med 18. in 24. letom 
starosti in da več kot 20 % vseh otrok ni izpolnjevalo osnovnih standardov pismenosti in 
sposobnosti računanja. Po drugi strani se zaradi čedalje starejšega prebivalstva manjša število 
ljudi, ki vstopajo na trg dela, in se bo število prebivalstva v aktivni dobi od leta 2012 začelo 
manjšati, tako da bosta leta 2060 za vsakega starejšega od 65 let delala le dva državljana. Ti 
demografski trendi bodo imeli resne posledice za trg dela, možnosti za gospodarsko rast in 
javne prihranke.

Poleg tega je zaradi krize v mnogih državah narasel pritisk na sheme socialne podpore, 
občutno pa so se zmanjšala sredstva za pokojninske sheme, zdravstvene sisteme in druge 
prispevke iz zaposlitve. Zaradi vztrajno visoke stopnje dolgotrajne brezposelnosti pa se bo ta 
trend verjetno še dodatno poslabšal.

Žal večina nedavnih odzivov na krizo nima socialne razsežnosti in ne sega na področje 
politike zaposlovanja. Nedavno objavljeni letni pregled rasti in skupno poročilo o 
zaposlovanju sta pokazala, da se vse države članice niso dovolj posvetile socialnim, 
zaposlitvenim in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 2020, ker še vedno prednostno 
obravnavajo fiskalno konsolidacijo. 

Pomen socialnih naložb

Za obnovo vzdržne rasti v Evropi se je na zgodnje izzive nujno odzvati s strogo usmerjenimi 
socialnimi naložbami, ki naj bi posameznike, družine in družbe pripravile na prilagajanje 
spremenljivim gospodarskim razmeram in zahtevam trga dela. Ob zagotavljanju vzdržnosti 
javnih financ bi se morale države članice prav tako usmeriti v pomoč brezposelnim, zlasti 
dolgotrajno brezposelnim, pri vrnitvi na delo, ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih delovnih 
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mest, izboljšanje produktivnosti in razporeditve dela, vlaganje v izobraževanje in 
usposabljanje, izboljšanje učnih rezultatov in usklajevanje znanja boljših diplomirancev in 
delavcev s povpraševanjem na trgu dela, boljše ravnotežje med prožnostjo in varnostjo ter 
bolj usklajeno družinsko in poklicno življenje, reformo pokojninskih sistemov ter oblikovanje 
pogojev za podaljšanje delovne dobe ter boj proti revščini in socialni izključenosti.

Socialne naložbe, ki zajemajo najrazličnejše politike, so pomembne za zagotovitev ustrezne 
prihodnje stopnje zaposlenosti in izboljšanje evropske konkurenčnosti. Ker si prizadevajo za 
uskladitev socialnih in gospodarskih ciljev, bi jih morale državne uprave obravnavati ne zgolj 
kot porabo, temveč kot naložbe, katerih resnični donos bo razviden v prihodnosti. Še več, 
zaradi krize morajo države članice, kot kaže, preoblikovati svoje socialne politike in preiti z 
„dejavne socialne države“, ki se zgolj odziva na škodo zaradi propada trgov, na „spodbujajočo 
socialno državo“, ki vlaga v ljudi ter zagotavlja sredstva in pobude za državljane. Ob 
upoštevanju tega bi morali poskrbeti, da bodo socialne naložbe pomemben del evropske 
gospodarske politike in politike zaposlovanja ter odzivov EU na krizo.

Evropska razsežnost in boljše upravljanje

Kaže se nujna potreba po usklajenem pristopu EU k socialnim naložbam. Prva poskusa 
usklajenega odziva EU do politike zaposlovanja in socialne politike v Evropi, lizbonska 
strategija in evropska strategija zaposlovanja, zaradi slabega upravljanja nista obrodila želenih 
sadov in tudi uspeh strategije Evropa 2020 se zdi negotov, zato je nujna odločnejša vloga 
držav članic. Zato poročevalka meni, da bi bilo treba nedavno izoblikovano gospodarsko 
upravljanje in makroekonomski nadzor dopolniti s spremljanjem politike zaposlovanja in 
socialne politike. Zato poziva države članice, naj podpišejo „pakt za socialne naložbe“, s 
katerim bi vzpostavile okrepljen sistem upravljanja in nadzora nad uresničevanjem ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja, sociale in izobraževanja. Poleg tega 
Komisijo poziva k oblikovanju preglednice skupnih kazalnikov na področju socialnih naložb 
za spremljanje napredka držav EU. Za resnično strategijo socialnih naložb je nujno ustrezno 
financiranje, zato poročevalka poziva Svet, naj poskrbi, da bo pravkar obravnavani večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020 vseboval ustrezne proračunske vire, potrebne za 
socialne naložbe v Evropi, ter da jih bodo podpirali tudi strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad.


