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Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker skupni delež ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, znaša 
22,5 %, kar je sicer manj kot pred krizo, 
vendar krovni cilj zmanjšanja števila teh 
ljudi za 20 milijonov iz strategije 
Evropa 2020 še zdaleč ni dosežen; ker je 
delež otrok, ki jim grozi revščina ali 
socialna izključenost, še vedno 
nesprejemljivo visok, čeprav se še naprej 
zmanjšuje; ker je ta stopnja ogroženosti v 
enostarševskih družinah enkrat višja od 
povprečja; ker sta zaradi visokih stopenj 
neenakosti proizvodnja gospodarstva in 
potencial za trajnostno rast manjša;

J. ker skupni delež ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, znaša 
22,5 %, kar je sicer manj kot pred krizo, 
vendar krovni cilj zmanjšanja števila teh 
ljudi za 20 milijonov iz strategije 
Evropa 2020 še zdaleč ni dosežen; ker je že 
leta 2007 revščina ali socialna 
izključenost grozila več kot 100 milijonom 
ljudi; ker je delež otrok, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, še vedno 
nesprejemljivo visok, čeprav se še naprej 
zmanjšuje; ker je ta stopnja ogroženosti v 
enostarševskih družinah enkrat višja od 
povprečja; ker sta zaradi visokih stopenj 
neenakosti proizvodnja gospodarstva in 
potencial za trajnostno rast manjša;
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18. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s strukturnimi težavami, ki jih je 
treba urediti; priznava, da varčevalni 
ukrepi niso ustrezni za iskanje trajnih 
rešitev teh težav; poudarja, da je nujno 
treba okrepiti domače povpraševanje s 
spodbujanjem javnih in zasebnih naložb ter 
s spodbujanjem socialno in ekonomsko 
uravnoteženih strukturnih reform, ki bodo 
zmanjšale neenakosti ter spodbujale 
kakovostna in vključujoča delovna mesta, 
trajnostno rast, socialne naložbe in 
odgovorno fiskalno konsolidacijo, s tem pa 
zagotavljale napredek v smeri več kohezije 
in ugodnega okolja za socialno zbliževanje 
navzgor za podjetja in javne storitve, da bi 
lahko ustvarili več kakovostnih delovnih 
mest, obenem pa tudi uravnotežili socialne 
in gospodarske vidike; poudarja, da bodo te 
prednostne naloge uresničene le, če bo 
vlaganje v človeški kapital obravnavano 
prednostno v okviru skupne strategije;

18. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s strukturnimi težavami, ki jih je 
treba urediti; priznava, da varčevalni 
ukrepi niso ustrezni za iskanje trajnih 
rešitev teh težav; v zvezi s tem poziva, naj 
se naložbe v kakovostna delovna mesta, 
socialno varstvo in socialno vključevanje 
izvzamejo iz izračuna primanjkljajev v 
okviru Pakta za stabilnost in rast; 
poudarja, da je nujno treba okrepiti domače 
povpraševanje s spodbujanjem javnih in 
zasebnih naložb ter s spodbujanjem 
socialno in ekonomsko uravnoteženih 
strukturnih reform, ki bodo zmanjšale 
neenakosti ter spodbujale kakovostna in 
vključujoča delovna mesta, trajnostno rast, 
socialne naložbe in odgovorno fiskalno 
konsolidacijo, s tem pa zagotavljale 
napredek v smeri več kohezije in ugodnega 
okolja za socialno zbliževanje navzgor za 
podjetja in javne storitve, da bi lahko 
ustvarili več kakovostnih delovnih mest, 
obenem pa tudi uravnotežili socialne in 
gospodarske vidike; poudarja, da bodo te 
prednostne naloge uresničene le, če bo 
vlaganje v človeški kapital obravnavano 
prednostno v okviru skupne strategije;
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21. poziva Komisijo in vse države 
članice, naj začnejo zakonsko urejati nove 
oblike dela in/ali okrepijo obstoječe 
predpise; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost 
glede pokritosti delavcev z atipično obliko 
zaposlitve in samozaposlenih oseb, ki 
pogosto nimajo popolnega dostopa do 
sistema; poziva Komisijo in države članice, 
naj zasnujejo in spodbujajo dokazano 
učinkovite ukrepe za zmanjševanje 
neprijavljenega dela, omogočanje priznanja 
pravic delavcev v gospodinjstvu in oskrbi 
ter za izboljšanje delovnih pogojev;

21. poziva Komisijo in vse države 
članice, naj začnejo zakonsko urejati nove 
oblike dela in/ali okrepijo obstoječe 
predpise; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost 
glede pokritosti delavcev z atipično obliko 
zaposlitve in samozaposlenih oseb, ki 
pogosto nimajo popolnega dostopa do 
sistema; poziva Komisijo in države članice, 
naj zasnujejo in spodbujajo dokazano 
učinkovite ukrepe za zmanjševanje 
neprijavljenega dela, omogočanje priznanja 
pravic delavcev v gospodinjstvu in oskrbi 
ter za izboljšanje delovnih pogojev; poziva 
države članice in Komisijo, naj prepovejo 
pogodbe brez zagotovljene minimalne 
delovne obveznosti;
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