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Resolucija Evropskega parlamenta o sporočilu Komisije o socialni razsežnosti EMU
(2013/2841(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. oktobra 2013 z naslovom Krepitev socialne 
razsežnosti ekonomske in monetarne unije (COM(2013)0690),

 ob upoštevanju poročila z naslovom Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji, ki ga 
je 26. junija 2012 Evropskemu svetu predložil predsednik Evropskega sveta Herman Van 
Rompuy (EUCO 120/12),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2012 z naslovom Načrt za 
poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo: začetek evropske razprave 
(COM(2012)0777),

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. decembra 2012 o časovnem načrtu za 
dokončno vzpostavitev ekonomske in monetarne unije (EUCO 205/12), 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2013 z naslovom Na poti k 
poglobljeni in pravi ekonomski in monetarni uniji: uvedba instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost (COM(2013)0165),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2013 z naslovom Na poti k 
poglobljeni in pravi ekonomski in monetarni uniji: predhodno usklajevanje načrtov za 
pomembne reforme ekonomske politike (COM(2013)0166), 

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. marca 2013 (EUCO 23/13) in 
sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013 (EUCO 104/2/13),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 z naslovom Na poti k pravi 
ekonomski in monetarni uniji1,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom Socialne naložbe 
za rast in kohezijo – vključno z izvajanjem Evropskega socialnega sklada 2014–2020 
(COM(2013) 83) in svoje resolucije z dne 12. junija 2013 na to temo2, 

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) z dne 30. 
septembra 2013 z naslovom Evropski semester za usklajevanje gospodarske politike: 
izvajanje prednostnih nalog za leto 20123,

 ob upoštevanju javne predstavitve na temo Socialna razsežnost ekonomske in monetarne 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430
2  P7_TA-PROV(2013)0266
3  A7-0322/2013
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unije (EMU) – evropski sistem nadomestil za brezposelnost, ki jo je 9. julija 2013 
organiziral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL),

 ob upoštevanju dokumenta o avtomatskih stabilizatorjih z dne 4. oktobra 2013, ki ga je 
objavila delovna skupina generalnega direktorata Komisije za zaposlovanje, socialne 
zadeve in vključenost (GD EMPL), 

 ob upoštevanju poročila z naslovom Developing the social dimension of a deep and 
genuine Economic and Monetary Union (Razvoj socialne razsežnosti ekonomske in 
monetarne unije, ni na voljo v slovenščini, op. prev.) z dne 13. septembra 2013, ki ga je 
pripravil Evropski politični center (EPC),

 ob upoštevanju načrta za zavarovalno shemo proti cikličnim šokom v evroobmočju, ki ga 
je septembra 2013 pripravil možganski trust Notre Europe, 

 ob upoštevanju dokumenta za strokovno razpravo z naslovom Toward a fiscal union for 
the Euro area (Na poti k fiskalni uniji v evroobmočju, ni na voljo v slovenščini, op. 
prev. ) (SDN/13/09), ki ga je septembra 2013 pripravil Mednarodni denarni sklad, 

 ob upoštevanju vprašanja xxx Komisiji in vprašanja xxx Svetu o socialni razsežnosti 
evropske monetarne unije (O-000000/2013 – B7-0000/2013) in (O-000000/2013 – B7 
0000/2013),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je brezposelnost v EU dosegla alarmantno raven 26,6 milijonov ljudi1

B. ker je brezposelnost mladih dosegla najvišjo raven do sedaj, saj v vsej EU v povprečju 
znaša 23 %, 

C. ker se dolgotrajna brezposelnost v večini držav članic povišuje in je v EU dosegla 
najvišjo raven doslej,

D. ker strukturna brezposelnost in neskladje med ponudbo in povpraševanjem po kakovosti 
in količini dela naraščata, 

E. ker se od leta 2007 raven revščine v EU povišuje in se dohodki gospodinjstev 
zmanjšujejo, tako da 24,2 % prebivalcev EU grozi revščina in socialna izključenost,

F. ker se od izbruha krize revščina zaposlenih nenehno povečuje, 

G. ker se je zaradi revščine zaposlenih in gospodinjstev brez delovno aktivnih članov 
povečala raven revščine otrok,

H. ker se zaradi vztrajnih razhajanj med državami članicami EU povečuje neenakomerna 
porazdelitev brezposelnosti (zlasti v evroobmočju), 

I. ker socialna neravnovesja hitreje rastejo, tako v evroobmočju kot v vsej EU, 
                                               
1 Četrtletni pregled razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v EU, oktober 2013



PE519.765v01-00 4/6 RE\1004538SL.doc

SL

J. ker je stopnja brezposelnosti v državah na obrobju evroobmočja leta 2012 v povprečju 
dosegla 17,3 %, v osrednjem delu evroobmočja pa 7,1 %, 

K. ker je povprečna stopnja mladih, ki niso zaposleni niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
na obrobju evroobmočja dosegla 22,4 %, v osrednjem delu pa 11,4 %, 

L. ker se je raven revščine zvišala v dveh tretjinah držav članic EU in stabilizirala samo v 
eni tretjini,

M. ker so bili narejeni veliki koraki k okrepitvi gospodarskega upravljanja EU, a je Evropa 
zato plačala zelo visoko gospodarsko in socialno ceno,

N. ker je treba razpravo o socialnih neravnovesjih izenačiti z razpravo o makroekonomskem 
ravnovesju,

O. ker so nedavne spremembe pri gospodarskem upravljanju ustvarile neravnovesje v zvezi s 
členoma 121 in 148 PDEU,

P. ker si mora EU še naprej prizadevati za porazdelitev dolžniškega bremena, da bi 
preprečila negativno spiralo, ki povzroča socialni damping na njenem obrobju in v 
osrednjem delu,

Q. ker je odbor EMPL 9. julija glasoval za dodelitev 25 % sredstev kohezijske politike 
Evropskemu socialnemu skladu (ESS),

R. ker je imel odbor EMPL 9. julija javno predstavitev na temo Socialna razsežnost 
ekonomske in monetarne unije (EMU) – evropski sistem nadomestil za brezposelnost, na 
kateri so izpostavili potrebo po avtomatskih stabilizatorjih na ravni evroobmočja in 
preučili možne načine njihove uvedbe,

S. ker skupna monetarna politika slabša poslovne cikle, saj v državah z naglo rastjo vodi do 
„pregrevanja“, v državah v recesiji pa do šibkejše rasti, 

T. ker je učinkovitost uporabe fiskalne politike kot instrumenta za stabilizacijo v EMU 
omejena zaradi močnih trgovinskih vezi, ki vodijo do učinka prelivanja in koordinacije 
fiskalne politike preko Pakta za stabilnost in rast,

U. ker izdatki za socialno varnost od leta 2010 niso več nacionalni avtomatski stabilizator v 
evroobmočju,

V. ker so se države članice z dolgo zgodovino kakovostnega socialnega dialoga izkazale za 
bolj odporne na krizo, 

W. ker je trojka potrdila, da sta kakovostno sodelovanje med socialnimi partnerji in močan 
socialni dialog, tudi na nacionalni ravni, bistvena za uspeh vseh reform, zlasti reform 
EMU,

X. ker je Svet Evrope nekatere reforme delovne zakonodaje, ki jih je trojka uveljavila v 
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Grčiji1, označil za nezakonite in ker je Mednarodna organizacija dela odkrila, da je prišlo 
do pomembnih in ponavljajočih se posegov v prosta in prostovoljna kolektivna pogajanja 
in do velikega pomanjkanja socialnega dialoga pri varčevalnih ukrepih, ki so jih sprejeli v 
tej državi članici2,

1. pozdravlja dolgo pričakovano sporočilo Komisije o socialni razsežnosti ekonomske in 
monetarne unije (EMU) in meni, da je to nadaljnji korak k vzpostavitvi pristne socialne 
razsežnosti EMU, 

2. odločno podpira predlog, da bi uvedli pregled dosežkov v zvezi z glavnimi 
zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki, ki naj bi jih vključili v postopek v zvezi z 
makroekonomskimi neravnovesji (MIP) in uporabili pri oblikovanju skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki naj bi ga pripravila Komisija,

3. obžaluje, da predlagani kazalniki ne morejo zajemati vseh zaposlitvenih in socialnih 
razmer v državah članicah,

4. poziva k prostovoljni vključitvi mladih do 30. leta starosti v predlagane kazalnike o 
stopnji brezposelnosti mladih, kot to predvideva program jamstva za mlade, 

5. poziva k vključitvi dodatnih kazalnikov v pregled dosežkov, zlasti stopnjo revščine otrok, 
indeks dostojnega dela in indeks zajamčene evropske plače, ki bi omogočili ustrezno 
oceno socialnih razmer v Evropi, 

6. poziva Svet k opredelitvi konkretnih meril za zaposlitvene in socialne kazalnike v obliki 
evropske minimalne ravni socialne zaščite, ki bi omogočila sprožitev pravočasnih 
aktivacijskih ukrepov na ravni EU, 

7. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo mehanizem, ki bi omogočal socialnim 
partnerjem, da v celoti sodelujejo pri opredeljevanju zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov,

8. poudarja potrebo po zagotovilu, da bo nadzorovanje zaposlitvenega in socialnega razvoja 
vodilo do proaktivnih ukrepov, s katerimi bi minimalizirali socialne razlike med 
državami članicami in preprečili socialni damping, 

9. obžaluje, da Komisija ni ustrezno obravnavala vprašanja v zvezi z izključitvijo socialnih 
naložb iz izračunavanja ravni primanjkljaja v državah članicah,

10. poudarja, da vključitev socialnih naložb v izračunavanje ravni primanjkljaja znatno slabi 
vlogo strukturnih skladov kot instrumenta za konvergenco, 

11. obžaluje, da pri oceni tveganja, ki je bila izvedena v okviru postopka v zvezi z 
makroekonomskimi neravnovesji, niso bile ustrezno upoštevane socialne posledice
vzajemne gospodarske odvisnosti med državami članicami,

12. obžaluje pomanjkanje zadostnega posvetovanja o vlogi in ureditvi avtomatskih 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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stabilizatorjev v sporočilu Komisije 2. oktobra 2013 in ponovno poziva Komisijo, naj 
pripravi zeleno knjigo o avtomatskih stabilizatorjih v evroobmočju, 

13. pozdravlja predlagano večjo udeležbo socialnih partnerjev v evropskem semestru, med 
drugim v okviru Odbora za socialni dialog pred sprejetjem letnega pregleda rasti,

14. obžaluje preveč formalno naravo makroekonomskega dialoga in v zvezi s tem poziva k še 
aktivnejši vlogi socialnih partnerjev v evropskem semestru,

15. poziva Komisijo k polni vključitvi poročila Parlamenta o evropskem semestru za 
usklajevanje gospodarskih politik in izvajanju prednostnih nalog za leto 2013, svojega 
sporočila o socialni razsežnosti EMU in resolucijo Parlamenta na to temo v pripravo 
osnutka letnega pregleda rasti za leto 2014,

16. poziva Evropski svet, naj decembra opredeli konkretne korake v smeri vzpostavitve 
pristnega socialnega in zaposlitvenega stebra kot dela EMU na podlagi metode Skupnosti 
in naj nadaljnje preuči možnosti za uvedbo evropskega sistema nadomestil za 
brezposelnost kot avtomatskega stabilizatorja v evroobmočju, 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in Evropskemu 
svetu.


