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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni 

vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 

(2017/2260(INI)) 

Evropski parlament, 

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

– ob upoštevanju členov 9, 145, 148, 152, 153, 174 in 349 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU), 

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 med Evropskim 

parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi 

zakonodaje1, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti naslova IV 

(Solidarnost), 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, 

– ob upoštevanju cilja trajnostnega razvoja 1 (Odpraviti vse oblike revščine povsod po 

svetu) in zlasti cilja 1.3 (Uvesti državi prilagojene sisteme in ukrepe splošnega 

socialnega varstva, z minimalnim pragom vred, ter do leta 2030 vanje vključiti 

precejšen delež revnih in najbolj zapostavljenih), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2017 z naslovom „Letni pregled 

rasti za leto 2018“ (COM(2017)0690), 

– ob upoštevanju osnutka skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju z dne 22. 

novembra 2017 k sporočilu Komisije o letnem pregledu rasti za leto 2018 

(COM(2017)0674), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 22. novembra 2017 za odločbo Sveta o 

smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2017)0677), 

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 22. novembra 2017 za priporočilo Sveta o 

ekonomski politiki euroobmočja (COM(2017)0770), 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 22. novembra 2017 z naslovom „Poročilo o 

mehanizmu opozarjanja za leto 2018“ (COM(2017)0771), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2017 z naslovom „Osnutki 

proračunskih načrtov za leto 2018: celovita ocena“ (COM(2017)0800), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2017 z naslovom „Vzpostavitev 

evropskega stebra socialnih pravic“ (COM(2017)0250), 

                                                 
1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2017 z naslovom „Pobuda za 

podporo zaposlenim staršem in oskrbovalcem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja“ (COM(2017)0252), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 26. aprila 2017 z naslovom 

„Pregled izvajanja uredbe iz leta 2013 z naslovom Vlaganje v otroke: prekinimo krog 

prikrajšanosti“ (SWD(2017)0258), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2016 z naslovom „Jamstvo za 

mlade in pobuda za zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“ (COM(2016)0646), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za uredbo Sveta, ki 

spreminja Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020 (COM(2016)0604), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom „Krepitev 

evropskih naložb za delovna mesta in rast: druga faza Evropskega sklada za strateške 

naložbe in nov evropski načrt za zunanje naložbe“ (COM(2016)0581), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2016 z naslovom „Novi program 

znanj in spretnosti za Evropo – Z roko v roki za večji človeški kapital, zaposljivost in 

konkurenčnost“ (COM(2016)0381), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. junija 2016 z naslovom „Evropska agenda 

za sodelovalno gospodarstvo“ (COM(2016)0356), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. junija 2016 z naslovom „Evropa spet vlaga 

– Pregled izvajanja naložbenega načrta za Evropo in naslednji koraki“ 

(COM(2016)0359), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2016 o začetku posvetovanja o 

evropskem stebru socialnih pravic (COM(2016)0127) in njegovih prilog, 

– ob upoštevanju predloga Komisije za Sklep Sveta z dne 15. februarja 2016 o smernicah 

za politike zaposlovanja držav članic (COM(2016)0071) in stališča Parlamenta z dne 

15. septembra 2016 o tej temi1, 

– ob upoštevanju poročila petih predsednikov z dne 22. junija 2015 o dokončanju 

evropske ekonomske in monetarne unije, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. decembra 2015 o spodbujanju socialnega 

gospodarstva kot ključnega gonila gospodarskega in socialnega razvoja v Evropi, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot 

vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2017 o ekonomskih politikah 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0355. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0451. 
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euroobmočja1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o politikah na področju 

minimalnega dohodka kot sredstvu za boj proti revščini2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o novem programu znanj in 

spretnosti za Evropo3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o evropskem semestru za 

usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 

za leto 20174, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih 

pravic5, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 2. februarja 2016 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev 

sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno6, 

– ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora Združenih narodov o pravicah invalidov o 

začetnem poročilu Evropske unije (september 2015), 

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 5/2017 iz marca 

2017 z naslovom: „Brezposelnost mladih: ali so politike EU prinesle spremembe? 

Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih“, 

– ob upoštevanju razprave s predstavniki nacionalnih parlamentov o prednostnih nalogah 

evropskega semestra za leto 2018, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0000/2017), 

A. ker je stopnja zaposlenosti v EU vse večja in je bilo v drugi četrtini leta 2017 zaposlenih 

235,4 milijona ljudi, kar pomeni, da je bila stopnja zaposlenosti 72,3-odstotna in da je 

EU na poti, da doseže cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti, določene v strategiji 

Evropa 2020; 

B. ker je stopnja brezposelnosti v EU s 7,5 % najnižja v devetih letih; 

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja brezposelnosti mladih s 16,6 % (18,7 % v 

euroobmočju) še vedno zaskrbljujoče visoka; ker leta 2016 6,3 milijona mladih, starih 

od 15 do 24 let, še vedno ni bilo zaposlenih in se niso izobraževali ali usposabljali 

(NEET); 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0418. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0403. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0360. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0039. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0010. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0033. 
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D. ker stopnje brezposelnosti kljub majhnim razlikam med državami članicami še vedno 

ostajajo višje od stopnje iz obdobja pred krizo; 

E. ker se družba v Evropski uniji stara, kar pomeni dodatne izzive za sisteme socialne 

varnosti in zdravstvene sisteme držav članic;  

F. ker v Evropi živi 80 milijonov invalidov; ker izvajanje ukrepov za zagotavljanje 

dostopnosti invalidom še vedno zaostaja; 

G. ker kljub napredku pri zmanjšanju revščine in socialne izključenosti še vedno obstajajo 

prikrajšane skupine v družbi in regionalne razlike; 

H. ker digitalna preobrazba od delavcev zahteva vsaj osnovna digitalna znanja, vendar se 

ocenjuje, da jih 44 % prebivalstva EU nima1; 

1. pozdravlja letni pregled rasti za leto 2018, ki je pomemben del evropskega naložbenega 

procesa, ki se opira na naložbe, strukturne reforme in odgovorne javne finance; poziva 

države članice, naj v svojih nacionalnih politikah in strategijah za spodbujanje rasti, 

zaposlovanja in socialne zaščite upoštevajo prednostne naloge, opredeljene v pregledu 

rasti;  

2. poudarja potrebo po strukturnih reformah, namenjenih izboljšanju trga dela in socialnih 

politik, da bi delovni sili pomagali pridobiti potrebna znanja in spodbujali enake 

možnosti na trgu dela, poštene delovne razmere, povečanje produktivnosti dela, ki bi 

omogočilo rast plač, ter vzdržne in ustrezne sisteme socialne zaščite; 

3. pozdravlja medinstitucionalno razglasitev evropskega stebra socialnih pravic in meni, 

da bi moralo biti njenih 20 temeljnih načel glede enakih možnosti in dostopa do trga 

dela, poštenih delovnih razmer ter socialne zaščite in vključenosti vodilo pri izvajanju 

cikla za usklajevanje politik evropskega semestra; 

4. pozdravlja nov pregled stanja, ki vključuje 14 glavnih kazalnikov za pregled uspešnosti 

držav članic na področju zaposlovanja in socialnih zadev v treh širših razsežnostih, 

opredeljenih v okviru socialnega stebra; poudarja dejstvo, da je 11 od 14 glavnih 

kazalnikov za EU v povprečju pokazalo izboljšanje v zadnjem razpoložljivem letu in 

potrdilo postopno izboljšanje razmer na trgu dela in socialnih razmer, ki spremlja 

oživitev gospodarstva; 

5. ponovno izraža zaskrbljenost nad še vedno visoko stopnjo brezposelnosti mladih in 

nespremenjenim številom mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; 

v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je za pobudo za zaposlovanje mladih v obdobju 

2017–2020 namenjenih za 2,4 milijarde EUR več sredstev; 

6. poziva Komisijo in države članice, naj čim več vlagajo v visokokakovostno 

izobraževanje in usposabljanje, da bi zagotovili usklajenost pridobljenih znanj s 

povpraševanjem na trgu dela; v zvezi s tem poudarja vse večje povpraševanje po 

digitalnih in drugih prenosljivih znanjih ter vztraja, da je razvoj teh znanj nujno 

                                                 
1 Indeks digitalnega gospodarstva in družbe, Evropska komisija. 
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potreben; 

7. poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za izboljšanje 

storitev in zakonodaje, ki so pomembne za ustrezno usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja; poziva k razvoju dostopnega in cenovno ugodnega varstva otrok in 

storitev zgodnjega izobraževanja ter k ustvarjanju ugodnih pogojev za starše in skrbnike 

z omogočanjem ugodne izrabe dopusta iz družinskih razlogov ter prožnih ureditev dela, 

ki jih omogoča potencial novih tehnologij; v zvezi s tem poudarja potencial javno-

zasebnih partnerstev; 

8. poudarja potencial malih in srednjih podjetij pri ustvarjanju delovnih mest in v 

gospodarstvu na splošno; meni, da je bistvenega pomena podpirati podjetništvo in 

izboljšati poslovno okolje z odpravo upravnih bremen, izboljšanjem dostopa do 

financiranja ter podpiranjem razvoja davčnih modelov in poenostavljenih postopkov 

izpolnjevanja davčnih obveznosti v korist malim in srednjim podjetjem, podjetnikom, 

mikropodjetjem ter zagonskim podjetjem;  

9. poziva Komisijo in države članice, naj vlagajo v razvoj novih proizvodnih tehnologij in 

storitev ter jih spodbujajo; poudarja potencial teh tehnologij in storitev za povečanje 

produktivnosti, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje dolgoročne rasti;  

10. meni, da je zmanjševanje števila prebivalstva, ki na regije EU vpliva v različnem 

obsegu, ena od resnih ovir za rast v EU; poziva Komisijo in države članice, naj 

sprejmejo ukrepe za obravnavanje tega izziva; poudarja dejstvo, da je za obravnavanje 

zmanjševanja števila prebivalstva potreben celosten pristop, ki bi moral vključevati 

prilagoditev potrebne infrastrukture ter izboljšanje javnih storitev in prožnih ureditev 

dela; 

11. opozarja, da je treba zaradi podaljševanja življenjske dobe prilagoditi pokojninske 

sisteme, da bi starejšim zagotovili dobro kakovost življenja; poudarja, da je to mogoče 

doseči s povezovanjem upokojitvene starosti z življenjsko dobo in z leti plačevanja 

prispevkov za zavarovanje ter s preprečevanjem zgodnjega umika s trga dela;  

12. poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za politiko aktivnega staranja, 

socialno vključenost starejših in medgeneracijsko solidarnost;  

13. meni, da se je kohezijska politika kot glavna naložbena politika v Evropski uniji 

izkazala za učinkovito pri zmanjševanju neenakosti in bi jo bilo zato treba v prihodnjem 

večletnem finančnem okviru ohraniti vsaj na podobni proračunski ravni; meni, da bi 

moral biti Evropski socialni sklad še naprej glavni instrument EU za vključevanje in 

ponovno vključevanje delavcev na trg dela; 

14. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za nadaljnje 

vključevanje invalidov na trg dela, in sicer z odpravljanjem zakonodajnih ovir in 

ustvarjanjem spodbud za njihovo zaposlovanje; 

15. poudarja dejstvo, da je neusklajenost med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela 

težava, s katero se spopadajo vse regije EU, vključno z najrazvitejšimi; poziva Komisijo 

in države članice, naj to vprašanje rešujejo s sprejetjem ukrepov za lažjo mobilnost 

delavcev med delovnimi mesti, sektorji in lokacijami, da bi zadostili povpraševanju na 
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trgu dela v manj in bolj razvitih regijah; poleg tega poziva Komisijo in države članice, 

naj namenijo posebno pozornost edinstvenemu položaju čezmejnih delavcev in 

delavcev v obrobnih regijah; 

16. poudarja vlogo socialnih partnerjev in glavnih deležnikov v procesu reform ter dodano 

vrednost njihovega sodelovanja pri oblikovanju, časovnem razporejanju in izvajanju 

reform; podpira mnenje, da nove oblike zaposlitev na globaliziranem trgu zahtevajo 

nove oblike socialnega dialoga; potrjuje, da morajo države članice ljudem pomagati pri 

pridobivanju znanj, potrebnih na trgu dela; 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Cilj letnega pregleda rasti, ki je sestavni del cikla evropskega semestra, je okrepiti trajnostni 

gospodarski razvoj in socialno zbliževanje z opredelitvijo prednostnih nalog Evropske unije 

in držav članic za prihodnje leto. Poročevalec ugotavlja, da ta izdaja skupnega poročila o 

zaposlovanju vključuje predstavitev rezultatov iz pregleda socialnih kazalnikov, ki je 

nadomestil pregled ključnih zaposlitvenih in socialnih kazalnikov iz leta 2013. Novi pregled 

stanja zagotavlja več glavnih kazalnikov za pregled uspešnosti na področju zaposlovanja in 

socialnih zadev držav članic v treh širših razsežnostih, opredeljenih v okviru stebra: (i) enake 

možnosti in dostop do trga dela, (ii) dinamični trgi dela in poštene delovne razmere, (iii) javna 

podpora/socialna zaščita in vključenost. 

Letni pregled rasti za leto 2018 kaže pozitivne znake oživitve evropskega gospodarstva s 

stabilno gospodarsko rastjo, vse nižjo stopnjo brezposelnosti ter izboljšanjem naložb in javnih 

financ. V drugi četrtini leta 2017 je bilo zaposlenih rekordnih 235,4 milijona ljudi, od druge 

četrtine leta 2014 je bilo namreč ustvarjenih dodatnih 8 milijonov delovnih mest. Stopnje 

revščine in socialne izključenosti se zmanjšujejo. Toda nekatere težave ostajajo. Cilj tega 

priporočila je opredeliti najpomembnejše stalne ovire za doseganje trajnostnega 

gospodarskega razvoja in socialnega zbliževanja ter podati priporočila za Komisijo in države 

članice. 

Kljub majhnemu upadu gospodarske rasti je stopnja brezposelnosti mladih s 16,6 % oziroma 

18,7 % v euroobmočju še vedno nesprejemljivo visoka. Poleg tega 6,3 milijona mladih, starih 

od 15 do 24 let, ni zaposlenih in se ne izobražujejo ali usposabljajo. To je eden 

najpomembnejših izzivov, ki ga je nujno treba rešiti. Evropska komisija je pripravila številne 

ukrepe, v okviru katerih je bilo za vodilno pobudo za zaposlovanje mladih pred kratkim 

namenjenih dodatnih 2,4 milijarde EUR za obdobje 2017–2020. Klub temu pa so potrebni 

nadaljnji ukrepi Komisije in držav članic. 

Ena od rešitev za reševanje visoke stopnje brezposelnosti je obravnavanje neusklajenosti med 

povpraševanjem na trgu dela in znanji, ki jih ima delovna sila. Zato sta zaželena okvira za 

prilagoditev izobraževalne politike in za usposabljanje za izboljšanje znanja. Poleg tega po 

podatkih Eurostata okoli 44 % evropskih državljanov nima digitalnih znanj, 90 % delovnih 

mest pa jih zahteva vsaj nekaj. V zvezi s tem je zlasti pomemben razvoj digitalnih in drugih 

prenosljivih znanj. Delodajalci na nekaterih področjih težko zapolnijo prosta delovna mesta, 

in sicer tako v manj kot v bolj razvitih regijah. Zato bi bilo treba zagotoviti podporo 

mobilnosti delavcev med delovnimi mesti, sektorji in lokacijami. 

Potrebne so strukturne reforme za spodbujanje naložb in povečanje produktivnosti ter hkrati 

za zagotavljanje ustreznih sistemov socialne zaščite. Osredotočene bi morale biti zlasti na 

izboljšanje poslovnega okolja malih in srednjih podjetij, ki ustvarjajo 85 % novih delovnih 

mest. Komisija in države članice bi morale podpirati nove proizvodne tehnologije, saj imajo 

potencial za povečanje produktivnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. 

Poročevalec meni, da je demografsko stanje (zlasti staranje evropske družbe in nesorazmerno 

odseljevanje iz nekaterih regij) izziv za sisteme socialne varnosti, storitve in trg dela na 

splošno. Zato je za njegovo reševanje potreben celosten pristop, ki vključuje ustvarjanje in 

prilagajanje potrebne infrastrukture, reformo nacionalnih pokojninskih sistemov ter politike 

aktivnega staranja. Poleg tega bi bilo za družbo na splošno koristno tudi spodbujanje 

medgeneracijske solidarnosti in socialnega vključevanja starejših. 
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Poročevalec poudarja, da se kljub številnim že sprejetim ukrepom za vključevanje invalidov 

na trg dela težava še vedno pojavlja in zahteva nadaljnje ukrepanje. Zaposljivost invalidov bi 

lahko povečale zlasti številne spodbude za delodajalce, da bi zaposlovali invalide. Poleg tega 

bi bilo treba odpraviti zakonodajne ovire za celovito vključevanje invalidov na trg dela. 

Poročevalec meni, da je letni pregled rasti pomemben kazalnik za države članice pri 

oblikovanju nacionalnih politik in načrtov za reforme. Toda zaradi učinkovitosti bi se bilo 

treba izogibati pomanjkljivemu izvajanju priporočil za posamezne države, ki so naslednji 

korak v evropskem semestru. 


