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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen, da predlog proračuna za leto 2021 temelji na predlogu Komisije za novi 
večletni finančni okvir 2021–2027 z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je Svet 
21. julija 2020 predlagal nižji znesek, kot ga vsebuje popravljeni predlog Komisije (–
25.700 milijonov EUR);

2. opominja, da se je že pred pandemijo covida-19 več kot 100 milijonov Evropejcev vsak 
dan spopadalo z revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj pa se bo njihov položaj 
verjetno še poslabšal; se zaveda ključne vloge Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

3. ker je pandemija covida-19 v Evropi in po svetu zahtevala na tisoče življenj in privedla 
do rekordne krize s katastrofalnimi posledicami za ljudi, družine, delavce in podjetja, 
zato se je treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da bo leto 2021 odločilno za proračun, 
saj bo prvo leto večletnega finančnega okvira 2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, rast in 
odpornost naše družbe, vse to pa podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, namreč 
obravnavati družbene in ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, predvsem potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih skupin, katerih 
vključitev na trg dela je treba podpreti in spodbujati;

5. pozdravlja predlog Komisije, da se za Sklad za pravični prehod v letu 2021 dodeli 
1,5 milijarde EUR, in poudarja, da mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

6. pozdravlja predvideno racionalizacijo Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim ter programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije v sklopu Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), 
saj bo povečala sinergije in zmanjšala upravno breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje evropske socialne razsežnosti, saj bo udejanjil 
načela evropskega stebra socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo ESS+ po pandemiji; 
svari pred zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to lahko ogrozilo učinkovito 
izvajanje tega sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v zvezi s tem zaskrbljen glede 
proračunskih sredstev, ki jih je Komisija predvidela za ESS+ v predlogu proračuna za 
leto 2021 (12.655,1 milijona EUR za prevzem obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila); 

7. poudarja, da bi morala omenjena racionalizacija temeljiti na dokazih in oceni učinka in 
da bi morala biti v skladu z načrtom za boljše pravno urejanje, pa tudi s povezanimi 
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priporočili Evropskega računskega sodišča; v zvezi s tem poudarja, da bi morale 
dejavnosti, ki se izvajajo na področju zaposlovanja in socialnih zadev, vedno voditi k 
strateškim ukrepom z jasno opredeljenimi kratko- in dolgoročnimi cilji ter da je 
učinkovita in smotrna poraba enako pomembna kot proračunske zgornje meje;

8. glede na pričakovani porast povpraševanja po pandemiji koronavirusa pozdravlja 
predlog Komisije o povečanju razpoložljivih letnih sredstev za Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji na 386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in je hkrati 
zaskrbljen, saj je Svet predlagal, da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri pomoči 
delavcev, ki so izgubili službo zaradi prestrukturiranja;

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega krčenja proračuna in okrevanja po pandemiji 
koronavirusa ključnega pomena, da se splošni proračun za leto 2021 uporabi čim bolje, 
med drugim za veščine prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na trgu dela, boljše 
prilagajanje demografskim spremembam, avtomatizacijo in digitalizacijo, zlasti z 
boljšim vključevanjem morebitnih ranljivih in prikrajšanih skupin na trg dela; 

10. opozarja, da sta proračunska odgovornost in prednostna obravnava pomembna elementa 
pri skrbi za resnično učinkovito porabo v korist državljanov EU, prav tako kot večja 
osredotočenost na oblikovanje politik na osnovi dokazov ter poudarek na socialnih, 
regionalnih in teritorialnih razlikah;

11. opozarja na pomembni prispevek agencij k reševanju najrazličnejših socialnih vprašanj 
in vprašanj na področju zaposlovanja ter k zbiranju podatkov; poudarja, da se njihove 
naloge razvijajo in da zato potrebujejo zadostna sredstva, da jih bodo lahko 
uresničevale; zato poziva k temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih agencijam, in 
njihove uspešnosti nasploh, da se jim učinkovito zagotovijo ustrezna proračunska 
sredstva; vztraja zlasti pri tem, da se zadostni kadrovski in finančni viri dodelijo 
Evropskemu organu za delo;

12. ponovno poudarja, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi zelo koristna orodja za 
preizkušanje novih dejavnosti in inovativnih rešitev na področju zaposlovanja in 
socialne vključenosti; znova opozarja, da je bistvenega pomena, da se te projekte in 
ukrepe ocenjuje samo na podlagi njihove koristnosti in evropske dodane vrednosti.


