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Predlog spremembe 1
Guido Reil, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet, Nicolaus Fest
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0016/2019
Yana Toom
Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
(2019/2111(INI))

Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti predlog nezakonodajne 
resolucije A9-0016/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o politiki zaposlovanja in socialni politiki v 
euroobmočju

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker stopnja zaposlenosti v euroobmočju sicer raste (73,5 % v zadnjem četrtletju leta 
2018), a med državami članicami ostajajo velike razlike; ker je brezposelnost mladih in 
dolgotrajna brezposelnost še vedno nesprejemljivo visoka;

B. ker strategija Evropa 2020 ni bila uspešna, saj njen cilj še zdaleč ni bil dosežen;

C. ker je bistvenega pomena, da se v nekaterih državah članicah povečajo naložbe, zato da 
bi spodbudili realno gospodarstvo in poskrbeli, da bodo lahko te države članice svojim 
državljanom zagotavljale visokokakovostne javne in socialne storitve, zlasti v 
izobraževanju, pokojninskem zavarovanju in zdravstvu;

1. poudarja, da je Komisija s svojimi propagandnimi strategijami, kot je Evropa 2020, pri 
reševanju krize brezposelnosti popolnoma odpovedala;

2. poudarja, da se trg dela v državah članicah, in celo v njihovih regijah v mnogočem 
razlikuje, tudi zaradi uporabe različnih okvirov, ki pa so se skozi zgodovino razvijali s 
svojimi regionalnimi in nacionalnimi značilnostmi in so tesno povezani s tamkajšnjimi 
tradicionalnimi sistemi socialne zaščite; poleg tega poudarja, da prav različni okviri na 
vsakem od teh trgov dela določajo, kateri ukrepi so potrebni na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni za spodbujanje zaposlovanja med različnimi skupinami prebivalstva in 
za zmanjšanje brezposelnosti;

3. poudarja, da bi morale pobude v politiki zaposlovanja in socialni politiki priti od držav 
članic; želi opomniti, da lahko samo države članice odločajo o svojih notranjih 
politikah, s katerimi bodo mladim pomagale do visokokakovostnih delovnih mest; 
poudarja, da morajo imeti države članice pravico, da v svoji politiki trga dela dajo 
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svojim državljanom prednost pred državljani tretjih držav;

4. vztraja, da mora Komisija prekiniti svoje neuravnotežene politične predpise na ravni 
EU, tako da bodo lahko države članice izvajale ukrepe na nacionalni ravni in s tem 
svojim državljanom nudile ustrezno prilagojene odzive na specifično problematiko in 
pomisleke;

5. poudarja, da skupni izzivi in cilji nikakor ne bi smeli voditi v skupno evropsko politiko 
zaposlovanja; meni, da bi morali politika trga dela in zaposlovanja ostati v izključni 
pristojnosti držav članic, zato zavrača priporočila Komisije za posamezne države;

6. se zaveda, da je brezposelnosti mladih v več državah članicah še vedno zelo visoka; 
meni, da finančni instrumenti EU na tem področju niso učinkoviti in so prinesli le 
omejene rezultate; meni, da je za množično brezposelnost mladih v nekaterih državah in 
regijah več razlogov, in eden od njih je tudi ekonomska in monetarna unija, zato jo je 
mogoče reševati samo z nacionalnimi politikami, ki bodo ustvarile prave spodbude;

7. ugotavlja, da se evropsko prebivalstvo stara; želi opomniti, da je treba povečati delež 
zaposlenosti med delavci, starejšimi od 50 let, in sicer tako s spodbudami za podjetja v 
različnih panogah kot tudi z zagotovljenim dostopom do priložnosti za vseživljenjsko 
učenje;

8. spodbuja države članice, naj ukrepajo, da bodo na trg dela bolj in bolje vključile 
invalide;

9. se zaveda, da digitalizacija prinaša tako priložnosti kot tveganja; poudarja, da 
tehnološke spremembe pomenijo večje povpraševanje po ljudeh z ustreznimi znanji in 
spretnostmi; spodbuja države članice, naj izpopolnijo okvir za zagotavljanje celovitega 
usposabljanja na področju digitalnih veščin, obenem pa naj zaščitijo obrtni sektor in 
mikropodjetja; poudarja, da je v euroobmočju eden največjih izzivov za mala in srednja 
podjetja prav pomanjkanje kvalificirane delovne sile; se zaveda, da deficit kvalificiranih 
delavcev v nekaterih državah kaže na pomanjkanje delovne sile, v drugih pa odslikava 
strukturno neskladje med razpoložljivo delovno silo in dejanskimi potrebami podjetij; 
spodbuja države članice, naj ustrezno preoblikujejo svoj sistem izobraževanja in 
usposabljanja, da bo razvijal veščine in kompetence, potrebne na trgu delovne sile;

10. poudarja, da morata socialna politika in socialna zaščita nujno ostati v izključni 
pristojnosti držav članic; zavrača vse poskuse za standardiziranje socialnih politik in 
sistemov socialne zaščite držav članic na različnih področjih; zavrača predlog o 
evropskem sistemu pozavarovanja za brezposelnost, saj bi pomenil le še en korak proti 
transferni uniji; meni, da ta sistem ne bi rešil strukturnih problemov na nacionalnih ali 
regionalnih trgih dela, saj so trajni in so nastali kot posledica napačnih politik;

11. se zaveda, da se revščina sicer zmanjšuje, a je še vedno nesprejemljivo visoka; 
poudarja, da je najboljše orodje zoper revščino ustvarjanje dostojnih delovnih mest; 
poudarja, da ima revščina otrok veliko raznorodnih vzrokov, in da so za reševanje s tem 
povezane problematike, na primer v zdravstvu, otroškem varstvu, prehrani in na 
stanovanjskem področju, pristojne in odgovorne države članice; spodbuja države 
članice, naj se prednostno borijo proti revščini otrok;
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12. spodbuja države članice, naj zagotovijo, da bodo zaposleni prejemali tako plačo, da jim 
bo omogočeno dostojno življenje v domači državi; ob tem želi opomniti, da o višini 
minimalne plače odločajo izključno države članice;

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

Or. en


