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POBUDE 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A.  ker lahko naraščanje neenakosti v EU škoduje zasnovi dobre ekonomske politike in 

gospodarskemu razvoju; ker se neenakost ponavadi obravnava zgolj kot socialni 

problem; ker se je s pomočjo trgovinske globalizacije v splošnem zmanjšala neenakost 

po svetu in ker je prispevala tudi k nastanku novih; ker je Mednarodni denarni sklad na 

svetovni ravni ugotovil obratno sorazmerje med deležem dohodka, ki se kopiči v 

zgornjih 20 odstotkih, in gospodarsko rastjo, pri čemer se rast BDP ob vsakem 

povečanju deleža dohodka zgornjih 20 odstotkov za eno točko v naslednjih petih letih 

pravzaprav zmanjša za 0,08 odstotne točke; ker je na drugi strani podobno povečanje 

deleža dohodka v spodnjih 20 odstotkih povezano z 0,38 odstotne točke večjo rastjo; 

ker lahko enakost v pravih pogojih prispeva k veliki gospodarski uspešnosti in iz nje 

izvira; ker sta dobro delujoče gospodarstvo in trg dela še vedno eno najbolj učinkovitih 

sredstev za boj proti brezposelnosti in s tem zmanjšanje neenakosti; 

B. ker je nastala v EU naložbena vrzel; ker so javne in zasebne naložbe temeljne prvine in 

lahko s spodbujanjem zaposlovanja prispevajo k zmanjšanju neenakosti; ker je treba 

strukturne pomanjkljivosti ustrezno obravnavati; ker se pričakuje posodobitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), da bo lahko prispeval k odpravi 

naložbene vrzeli;  ker je treba za spodbujanje inovativnih projektov, s katerimi bo 

mogoče spodbujati zaposlovanje, odpraviti naložbeno vrzel tudi s poglobitvijo finančnih 

trgov; 

C. ker je lahko boj proti neenakosti vzvod za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in 

rasti, hkrati pa zmanjševanje revščine; ker je 47,5 odstotkom vseh brezposelnih v 

Evropski uniji v letu 2015 grozila revščina1; 

D. ker je neenakost večplastni pojav, ki ni omejen samo na monetarna vprašanja, ampak je 

povezan tudi z razlikami v priložnostih, ki jih imajo ljudje, na primer na podlagi spola, 

etničnega porekla, spolne usmerjenosti, geografske lokacije ali starosti; 

1.  poudarja, da je mogoče z javnimi in zasebnimi naložbami ustvarjati delovna mesta in da 

je brezposelnost eden najpomembnejših vzrokov za neenakost; poudarja, da je treba za 

zmanjšanje neenakosti, oživitev rasti, boj proti brezposelnosti, spodbujanje močne, 

trajnostne in konkurenčne industrije ter doseganje dolgoročnih ciljev politike EU 

odpraviti naložbeno vrzel in ustvariti poslovno okolje, ki bo spodbujalo naložbe v 

nekatera strateška področja in nove tehnologije; poleg tega poudarja, da visoke stopnje 

brezposelnosti ustvarjajo negativni pritisk na višino plač in lahko v nekaterih primerih 

tudi negativno vplivajo na delovne pogoje in družbene razmere; poudarja, da je boj proti 

brezposelnosti nujen pogoj za zmanjšanje neenakosti, vendar sam po sebi ne zadostuje;  

2.  meni, da so naložbe v javne storitve ter učinkovite strukture storitev na tem področju v 

povezavi z nudenjem zasebnih storitev pomembne za odpravo tiste razsežnosti 

neenakosti, ki je povezana s kvalifikacijami; poudarja, da doseganje višjih ravni 

                                                 
1 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics


 

PE605.945v02-00 4/6 AD\1135083SL.docx 

SL 

izobrazbe, znanja in spretnosti prebivalstva na splošno, zlasti na področju finančne in 

digitalne pismenosti, ne prispeva samo k zmanjšanju neenakosti v dohodkih, ampak tudi 

v boju proti socialni izključenosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da evropske 

konkurenčne politike omogočajo pošteno konkurenco in so v pomoč v boju proti 

kartelom in neskladnim oblikam državne pomoči, ki izkrivljajo cene in ovirajo 

delovanje notranjega trga, s tem pa poskrbi za varstvo potrošnikov; 

3. poudarja pomen izobraževanja, usposabljanja in prekvalifikacije delavcev kot 

osnovnega orodja za vseživljenjsko učenje, da bi povečali obseg znanja in spretnosti, ki 

so potrebni za uspešno sodelovanje delavcev na trgu dela ter boj proti brezposelnosti, in 

jih okrepili, s tem pa zagotovili, da tehnološki napredek, s katerim se danes soočamo, ne 

bi postal vir neenakosti; poudarja, da bi morale te politike vseživljenjskega učenja 

spodbujati osvežitev znanja in spretnosti ter prekvalifikacijo delavcev, zlasti tistih z 

nizko ali srednjo ravnjo znanja in spretnosti in tistih, ki so najbolj izpostavljeni tveganju 

družbene neenakosti; 

4. poudarja, da se sodobne družbe spopadajo s pomembnimi socialnimi izzivi, ki kljub 

blažilnim učinkom obstoječe socialne države obsegajo tudi vprašanja neenakosti; 

poudarja, da je obravnava teh izzivov odgovornost v okviru javnih storitev in 

oblikovanja politike, pa tudi priložnost za zasebne vlagatelje; se strinja s Komisijo, da je 

za reševanje vprašanja dohodkovne neenakosti in revščine potreben celovit sklop 

preventivnih in blažilnih politik, vključno z enakim dostopom do izobraževanja in 

zdravstvenega varstva, izboljšanimi priložnostmi na trgu dela in možnostmi za zaslužek, 

ugodnimi kakovostnimi storitvami ter dobro zasnovanimi davčnimi sistemi in sistemi 

socialnih prejemkov; poudarja, da je treba v pobudah EU za uskladitev socialnih politik 

držav članic upoštevati ekonomsko razvitost posamezne države članice in dopustiti, da 

same oblikujejo socialne sisteme, ki bodo ustrezali njihovim razmeram; meni, da 

evropski steber socialnih pravic, ki ga je uvedla Komisija, tlakuje pot usklajevanju 

ukrepov za boj proti neenakosti; 

5. se zaveda, da imajo davčne politike s pobiranjem prihodkov in svoje prerazporeditvene 

funkcije ključno vlogo pri izravnavi dohodkovne in premoženjske neenakosti, kot je 

poudarjeno tudi v zaključkih odborov TAXE I, TAXE II in PANA; v zvezi s tem 

poudarja, da davčna utaja in izogibanje davkom vplivajo na javne finance in politike;  

poudarja, da se lahko z večjo davčno pravičnostjo, bojem proti nezakonitim finančnim 

tokovom in ukrepom proti goljufijam na področju DDV znotraj Skupnosti  povečajo 

prihodki od davka, hkrati pa tudi odpravijo davčne oaze za mednarodna podjetja, tudi 

evropska; poziva države članice, naj sprejmejo progresivne in poštene nacionalne 

davčne sisteme, da se zmanjša neenakost in okrepi boj proti davčnim utajam in 

izogibanju davkom, s tem pa izboljša pobiranje prihodkov od davkov; 

6. ponavlja, da imajo države članice vodilno vlogo pri spremljanju socialnih razmer, s tem 

ko ugotavljajo aktualne potrebe državljanov, da bi ustrezno oblikovali svoje socialne 

politike in politike zaposlovanja, EU pa bi morala ta prizadevanja podpirati in krepiti; 

poziva Komisijo, naj oceni izvajanje različnih zakonodajnih aktov, ki obravnavajo 

neenakost, in naj predlaga, da se pregledajo, če bodo ugotovljene pomanjkljivosti; 

ugotavlja, da bi morala obstajati možnost za oceno učinkovitosti teh politik pri 

zmanjševanju neenakosti s preučitvijo sprememb v posameznih dohodkovnih skupinah, 

po potrebi tudi v okviru evropskega semestra. 
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