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Predlog spremembe 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0183/2020
Klára Dobrev
Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020
(2020/2079(INI))

Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0183/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o politiki zaposlovanja in socialni politiki v 
euroobmočju leta 2020

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker kriza zaradi covida-19 vpliva na vse države članice kakor še nikoli doslej;

B. ker se pričakuje, da se bo stopnja brezposelnosti v euroobmočju povečala s 7,5 % v letu 
2019 na približno 9,5 % v letu 2020, čeprav bodo tu med državami članicami velike 
razlike;

C. ker bodo karantenske omejitve gibanja, ki so jih vlade uvedle za boj proti covidu-19, 
močno vplivale na socialni in ekonomski položaj državljanov, zlasti v najrevnejših 
držav članicah; ker kriza zaradi covida-19 nesorazmerno negativno vpliva na mnoge 
sektorje in poklice;

D. ker se je v pandemiji jasno pokazalo, da države članice potrebujejo trden sistem 
socialnega in zdravstvenega varstva;

E. ker so socialne naložbe v državah članicah na splošno bistvenega pomena za 
zagotovitev, da imajo vzpostavljen potreben sistem za zagotavljanje visokokakovostnih 
socialnih storitev svojim državljanom, zlasti na področju izobraževanja, pokojnin in 
zdravstva;

F. ker se trg dela po državah članicah in celo med posameznimi regijami v državah 
članicah razlikujejo v več pogledih in uporabljajo različne okvire; ker so se ti okviri 
skozi čas na regionalni in nacionalni ravni razvijali v svojstvenih smereh, ki so bile 
vezane na uveljavljene sisteme socialne zaščite;

G. ker so se države članice že pred pandemijo spopadale s strukturnimi izzivi na trgu dela, 
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kot sta nizka udeležba in neusklajenost med znanji in spretnostmi ter kvalifikacijami; 
ker so potrebni ciljno usmerjeni ukrepi na nacionalni ravni, da bi neaktivne ljudi 
pripravili na konkretne potrebe njihovega trga dela;

H. 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 potrebami podjetij;

I. ker so države članice skušale gospodarske posledice omejitvenih ukrepov zoper covid-
19 ublažiti tako, da so na milijone delavcev vključile v kratkoročne sheme prisilnega 
dopusta po vzoru nemškega programa Kurzarbeit (delo s krajšim delovnim časom), v 
katerem so vlade delavcem izplačevale 60–85 % plače za delo s skrajšanim delovnim 
časom ali celo za nedelo; ker je Komisija konec avgusta 2020 predlagala razdelitev 81,4 
milijarde EUR iz novega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE);

J. ker se ocenjuje, da je v petih največjih državah EU 9 milijonov delavcev s krajšim 
delovnim časom, in okoli 20 % tistih, ki so vključeni v te sheme, je zaposlenih na tako 
imenovanih „mrtvih“ delovnih mestih v panogah, ki bodo zaradi covida-19 le stežka 
preživele, kar pomeni potovanja, turizem, gostinstvo, zabavno industrijo in 
maloprodajo; ker tem 9 milijonom ljudi grozi, da bodo postali brezposelni, če njihove 
plače leta 2021 ne bodo več subvencionirane; ker ta „mrtva“ delovna mesta 
predstavljajo 6 % vseh delovnih mest v EU1;

K. ker sta digitalizacija in umetna inteligenca bistveni za vse gospodarske sektorje, saj 
povečujeta konkurenčnost, odpirata delovna mesta in ustvarjata ekonomsko blaginjo; 
ker se zaradi tehnoloških sprememb povečuje povpraševanje po ljudeh z ustreznimi 
znanji in spretnostmi; ker je lahko digitalizacija po eni strani priložnost za ustvarjanje 
delovnih mest in socialni napredek, po drugi strani pa bi lahko povzročila 
brezposelnost;

L. ker so se poleg dela s krajšim delovnim časom po vsej EU uveljavile tudi druge oblike 
dela, kot sta delo na daljavo ali delo od doma; ker imajo lahko prožne ureditve 
delovnega časa in delo na daljavo odločilno vlogo pri ohranjanju delovnih mest ter 
podpirajo dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

M. ker so omejitve, ki so jih vlade uvedle za boj proti covidu-19, povzročile porast nasilja v 
družini, zaradi česar se je povečalo tudi brezdomstvo; ker ima naraščajoče brezdomstvo 
v zadnjem desetletju veliko različnih vzrokov in ker bi morale države članice za 
učinkovito spopadanje s tem pojavom sprejeti ukrepe na različnih področjih, kot so 
zdravstvo, politika trga dela in zaščita žensk pred nasiljem v družini;

N. ker kriza zaradi covida-19 nesorazmerno negativno vpliva na invalide in njihove 
družine; ker je stopnja revščine, vključno z revščino otrok, v številnih državah članicah 
še vedno visoka in ker tudi mnogi upokojenci težko preživijo iz meseca v mesec;

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Tveganje 9 milijonov „mrtvih“delovnih mest v Evropi), 17. 
junij 2020.
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O. ker je kriza zaradi covida-19 razkrila in še zaostrila težave v zvezi z zdravstvenim 
zavarovanjem, socialno zaščito in ustreznim delovnim časom, s katerimi se 
spoprijemajo številni sezonski delavci;

P. ker je predsednica Komisije Ursula von der Leyen septembra 2020 napovedala, da bo 
37 % sredstev za okrevanje od skupno 750 milijard EUR porabljenih za cilje 
evropskega zelenega dogovora;

1. je zaskrbljen zaradi socialnih učinkov te krize in posledic vladnih omejitvenih ukrepov, 
zlasti za gospodinjstva in družine z nizkimi dohodki in ranljive skupine, kot so starejši 
in invalidi, ter delavce, ki so bili med krizo najbolj obremenjeni; poziva države članice, 
naj se vzdržijo omejevanja svoboščin, razen če je res nujno potrebno;

2. potrjuje, da sta trg dela in politika zaposlovanja v izključni pristojnosti držav članic, 
zato zavrača priporočila Komisije za posamezne države;

3. se zaveda, da je brezposelnost mladih v več državah članicah še vedno zelo visoka; 
meni, da finančni instrumenti EU na tem področju niso učinkoviti in ne prinašajo prav 
dosti rezultatov; želi spomniti, da je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu št. 
3/2015 ugotovilo, da je napredek pri jamstvu za mlade majhen in da njegovi rezultati 
niso izpolnili prvotnih pričakovanj; poudarja, da je treba v vseh državah članicah 
izboljšati učinkovitost jamstva, preden bi zanj načrtovali več proračunskih sredstev; želi 
Komisijo opomniti na načelo subsidiarnosti v zvezi z brezposelnostjo mladih, saj se je 
proti temu pojavu mogoče bolje boriti na ravni držav članic, ki upoštevajo potrebe 
nacionalnega ter regionalnih in lokalnih trgov dela;

4. želi spomniti, da lahko samo države članice odločajo o svojih notranjih politikah, s 
katerimi bodo mladim pomagale do visokokakovostnih delovnih mest; poziva države 
članice, naj zasnujejo in izvajajo potrebni regulativni okvir za svoj trg dela ter naj svoj 
sistem izobraževanja in usposabljanja prilagodijo tako, da bodo mladi izpolnjevali 
potrebe trga dela; poziva države članice, naj vzpostavijo okvir za dualni sistem 
usposabljanja;

5. se zaveda, da se evropsko prebivalstvo stara; opozarja, da demografija močno vpliva na 
trg dela; v zvezi s tem spodbuja države članice, naj izvajajo politike, s katerimi bodo 
zaobrnile trend staranja na celini, ne da bi se zatekale k instrumentu migracije, ki vodi v 
socialni damping; poudarja, da je treba povečati zaposlenost in izboljšati digitalne 
veščine delavcev, starejših od 50 let, tako z ustvarjanjem spodbud za podjetja na 
različnih področjih kot z zagotavljanjem dostopa do priložnosti za vseživljenjsko 
učenje;

6. zavrača predlog o vzpostavitvi evropskega sistema pozavarovanja za primer 
brezposelnosti, saj bi bil to zgolj še en korak v smeri unije transferjev; meni, da s tem 
sistemom ne bi rešili trajnih strukturnih težav nacionalnih in regionalnih trgov dela; 
poziva države članice, naj raje dovolj vlagajo v učinkovito politiko trga dela in 
gospodarske reforme, da bi preprečile dolgotrajno brezposelnost;

7. postavlja, da mora biti novoustanovljeni instrument SURE le začasen; poziva države 
članice prejemnice, naj del sredstev iz tega instrumenta uporabijo za nadgradnjo znanj 
in spretnosti ljudi, ki jim grozi brezposelnost, da se bodo lahko preusmerili v bolj 



AM\1215776SL.docx PE658.389v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

vzdržne sektorje;

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

9. spodbuja države članice, naj zagotovijo, da bodo zaposleni prejemali plačo, s katero 
bodo lahko v svoji državi dostojno živeli; ob tem želi spomniti, da je uvedba minimalne 
plače v izključni pristojnosti vsake države članice; je zaskrbljen, ker Komisija zagon, ki 
ga je ustvaril koronavirus, izkorišča za uveljavljanje svoje agende o gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vprašanjih; ponovno poudarja, da je konkurenčne plače že 
mogoče ustrezno doseči s kolektivnimi pogajanji in sindikati;

10. meni, da se je zaradi pandemije covida-19 in vladnih omejitev gibanja dramatično 
povečalo število delovnih ur, ki jih delavci opravijo na daljavo; priznava, da delo na 
daljavo tako delavcem kot podjetjem prinaša številne socialne in finančne koristi; meni, 
da je zmožnost institucij in agencij EU, da delujejo na daljavo, idealna priložnost za 
zmanjšanje njihovih izdatkov za pisarniške prostore; spodbuja države članice, naj 
razvijajo, spodbujajo, podpirajo in urejajo delo na daljavo in platformno delo;

11. poziva države članice, naj mobilnim čezmejnim in sezonskim delavcem zagotovijo 
dostojne delovne pogoje;

12. poudarja, da so mala in srednja podjetja izjemno pomembna za gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest v EU; poziva države članice, naj okrepijo svojo podporo tem 
podjetjem;

13. se zaveda, da je v mnogih državah članicah stopnja revščine še vedno 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, šolstvu, otroškem varstvu, prehrani in na 
stanovanjskem področju, pristojne in odgovorne države članice; spodbuja države 
članice, naj se prednostno borijo proti revščini otrok;

14. spodbuja države članice, naj poskrbijo, da njihov davčni sistem in sistem socialne 
varnosti ne bo onemogočal ustvarjanja delovnih mest; meni, da je ugodno pravno okolje 
za mala in srednja podjetja pomemben pogoj za gospodarsko rast; opozarja, da trden in 
vzdržen sistem socialnega varstva temelji na uspešnem in dobro delujočem 
gospodarstvu;

15. zavrača vsakršno prizadevanje v okviru evropskega stebra socialnih pravic za 
standardizacijo socialnih politik in sistemov socialne zaščite držav članic, saj bi to 
ogrozilo učinkovitost njihove nacionalne politike na tem področju;

16. spodbuja države članice, naj zagotovijo, da bo njihov pokojninski sistem ostali ustrezen 
in vzdržen za delavce in samozaposlene osebe; spodbuja države članice, naj poskrbijo 
za dostojne starostne pokojnine in se borijo proti revščini med upokojenci;

17. pozdravlja izredne ukrepe za preprečevanje in obravnavo brezdomstva, ki so jih med 
pandemijo covida-19 sprejele številne države članice, da bi zagotovile začasne 
nastanitve in tako preprečevale in reševale problem brezdomstva; spodbuja države 
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članice, naj si izmenjujejo primere dobre prakse za reševanje tega naraščajočega 
problema;

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

Or. en


