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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni 
vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020
(2019/2212(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. decembra 2019 o letni strategiji za 
trajnostno rast za leto 2020 (COM(2019)0650),

– ob upoštevanju predloga skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju z dne 17. 
decembra 2019 k sporočilu o letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 
(COM(2019)0653),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 17. decembra 2019 za priporočilo Sveta o 
ekonomski politiki euroobmočja (COM(2018)0652),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 17. decembra 2019 z naslovom Poročilo o 
mehanizmu opozarjanja za leto 2020 (COM(2019)0651),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2019 o osnutkih proračunskih 
načrtov za leto 2020: celovita ocena (COM(2019)0900),

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih svetovni voditelji sprejeli septembra 
2015 ter ki jih je Svet potrdil in se zavzel za njihovo uresničevanje,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pravicah invalidov, 

– ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Odbora OZN za pravice invalidov z 
dne 3. septembra 2015 o začetnem poročilu Evropske unije Odboru z dne 5. junija 2014 
o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu delavcev in 
samozaposlenih oseb do socialne zaščite1,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/1181 z dne 8. julija 2019 o smernicah za 
politike zaposlovanja držav članic2,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Evropski svet, Parlament in Komisija,

– ob upoštevanju političnih smernic za naslednjo Evropsko komisijo v obdobju 2019–
2024: Bolj ambiciozna Unija, ki jih je predstavila predsednica Komisije Ursula von der 
Leyen,

1 UL C 387, 15.11.2019, str. 1.
2 UL L 185, 11.7.2019, str. 44.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod (COM(2020)0014),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 8. novembra 2019 z naslovom Labour Market 
and Wage Developments in Europe – Annual review 2019 (Razvoj trga dela in plač v 
Evropi – letni pregled za leto 2019),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2016 o novem programu 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 o Evropski agendi za 
sodelovalno gospodarstvo (COM(2016)0356),

– ob upoštevanju svežnja o krožnem gospodarstvu (direktive (EU) 2018/8493, (EU) 
2018/8504, (EU) 2018/8515 in (EU) 2018/8526),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in 
socialni politiki v euroobmočju7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2019 o evropskem semestru za 
usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu 
rasti za leto 20198, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2018 o izobraževanju v digitalni 
dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2018 o položaju invalidk10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o storitvah oskrbe v EU za 
večjo enakost spolov11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o možnostih za ponovno 
vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot 
vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti13,

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

3 UL L 150, 14.6.2018, str. 93.
4 UL L 150, 14.6.2018, str. 100.
5 UL L 150, 14.6.2018, str. 109.
6 UL L 150, 14.6.2018, str. 141.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0033.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0202.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0485.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0484.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0464.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0325.
13 UL C 356, 4.10.2018, str. 89.
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minimalnega dohodka kot sredstvu za boj proti revščini14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o novem programu znanj in 
spretnosti za Evropo15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih 
pravic16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o revščini: vidik spola17,

– ob upoštevanju svojega stališča 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 črno18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o strateškem okviru EU za 
varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–202019,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 
2018 o digitalnem razkoraku med spoloma20,

– ob upoštevanju sporočila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj z dne 15. 
junija 2018 z naslovom A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility 
(Pokvarjeno socialno dvigalo? Kako spodbujati socialno mobilnost),

– ob upoštevanju razprave s predstavniki nacionalnih parlamentov o prednostnih nalogah 
evropskega semestra za leto 2020,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

– ob upoštevanju stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 2019 dosegla 
73,9 % v EU in 72,7 % v euroobmočju;

B. ker se je stopnja zaposlenosti starejših delavcev (starih od 55 do 64 let) v letu 2018 
povečala na 58,7 %; ker so starejši delavci še naprej glavno gonilo rasti zaposlovanja; 
ker je pomanjkanje ustreznih storitev oskrbe ovira, ki starejšim delavcem, zlasti 
ženskam, preprečuje dostop do trga dela;

14 UL C 346, 27.9.2018, str. 156.
15 UL C 337, 20.9.2018, str. 135.
16 UL C 242, 10.7.2018, str. 24.
17 UL C 76, 28.2.2018, str. 93.
18 UL C 35, 31.1.2018, str. 157.
19 UL C 366, 27.10.2017, str. 117.
20 UL C 440, 6.12.2018, str. 37.
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C. ker zgodnje opuščanje šolanja in slabi učni rezultati ovirajo zaposlovanje in 
gospodarsko rast; 

D. ker je pomanjkanje delovne sile v nekaterih državah članicah doseglo kritično raven in 
ovira nadaljnjo gospodarsko rast;

E. ker je socialni dialog osrednji element evropskega socialnega modela, ker se je socialni 
dialog oslabil, obseg kolektivnih pogajanj pa se je po vsej Evropi zmanjšal, pri čemer so 
med državami članicami velike razlike; 

F. ker je dohodkovna neenakost še naprej velika; ker varčevalni ukrepi na področju plač 
ter konkurenca na področju davkov in stroškov dela škodujejo enotnemu trgu ter 
povečujejo neenakosti in ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; ker je 
medgeneracijska socialna mobilnost v večini držav članic omejena;

G. ker več kot petino Evropejcev ogrožata revščina in socialna izključenost; 

H. ker so morale države, ki jih je finančna kriza najbolj prizadela, tudi najbolj zmanjšati 
javne izdatke, ki bi lahko potencialno spodbudili rast; ker socialni rezi škodljivo 
vplivajo na ranljive ljudi in ovirajo gospodarsko rast; 

I. ker so ustrezne minimalne plače bistvenega pomena za zmanjšanje revščine zaposlenih, 
zmanjšanje neenakosti in ustvarjanje povpraševanja;

1. pozdravlja letno strategijo za trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev evropskega 
semestra, tako da kot podlago za nov evropski model rasti vključuje cilje trajnostnega 
razvoja in evropski zeleni dogovor; znova poudarja, da morata biti trajnostnost in 
socialno vključevanje v središču oblikovanja gospodarske politike Unije, kar zagotavlja, 
da se socialni in ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot davčna disciplina;

2. poziva Komisijo, naj opredeli posebne cilje EU in glavne kazalnike v zvezi s cilji 
trajnostnega razvoja, da bi merili učinkovitost političnih odločitev ter da bi zagotovili 
boljše ciljno usmerjanje financiranja;

3. pozdravlja vključitev evropskega stebra socialnih pravic v letno strategijo za trajnostno 
rast za leto 2020; poudarja osrednjo vlogo pregleda socialnih kazalnikov v evropskem 
semestru; poziva Komisijo, naj okrepi pregled socialnih kazalnikov, tako da vključi 
dodatne kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel evropskega stebra socialnih pravic;

4. je zaskrbljen, ker je stopnja brezposelnosti in dolgotrajne brezposelnosti v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno dolgotrajno brezposelnostjo;

5. je zaskrbljen zaradi omejene medgeneracijske družbene mobilnosti in večje dohodkovne 
neenakosti v primerjavi z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in države članice, naj 
obravnavajo dohodkovne neenakosti; poudarja, da morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;
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6. pozdravlja posvetovanje Komisije o evropskem okviru za minimalne plače; poziva k 
zagotavljanju ustrezne ravni minimalnih plač na podlagi kolektivnih pogodb ali 
zakonodaje v skladu z nacionalnimi tradicijami; poziva k usklajenemu pristopu na ravni 
EU, da bi dosegli realno rast plač, preprečili začaran krog škodljive konkurence na 
področju stroškov dela in povečali navzgor usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, tudi za 
evropski semester;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi velikega števila ljudi, ki jim grozita revščina in 
socialna izključenost; je zlasti zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine otrok in 
zaposlenih; poziva Komisijo, naj predloži celovito evropsko strategijo za boj proti 
revščini in vzpostavi evropsko jamstvo za otroke z ustreznim financiranjem in dobro 
oblikovanimi podpornimi storitvami;

8. poziva Komisijo, naj predstavi okvirno direktivo o primernih sistemih dostojnega 
minimalnega dohodka, da bi zagotovila minimalno raven socialne zaščite;

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi obravnaval pomanjkanje cenovno dostopnih 
stanovanj, slabe stanovanjske razmere, izključenost s stanovanjskega trga in 
brezdomstvo;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker delež premalo 
uspešnih učencev vse bolj narašča; poziva države članice, naj izboljšajo svoje 
izobraževalne sisteme, poudarja, da na rezultate izobraževanja negativno vplivajo 
socialna izključenost, revščina in segregacija, ki jih je prav tako treba obravnavati;

11. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja ter enakost spolov in naj zagotovijo enako plačilo za enako delo v istem kraju; 
poziva k okrepitvi prizadevanj za odpravo razlik med plačami moških in žensk in razlik 
v pokojninah med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki ženske odvračajo od dela; 
poziva k dostopnim in cenovno ugodnim kakovostnim storitvam otroškega varstva in 
predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

12. poziva Komisijo, naj okrepi zakonsko ureditev novih oblik dela in izboljša delovne 
razmere platformnih delavcev;

13. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za nadaljnje 
vključevanje invalidov na trg dela, in sicer z odpravljanjem ovir in ustvarjanjem 
spodbud za njihovo zaposlovanje;

14. zavrača vsakršno zmanjšanje sredstev za financiranje kohezijske politike; v zvezi s tem 
nasprotuje predlogu za zmanjšanje finančnih sredstev za Evropski socialni sklad plus 
kljub temu, da je bilo njegovo področje uporabe razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

15. poudarja, da je treba makroekonomska neravnovesja obravnavati simetrično; poziva 
Komisijo, naj predstavi Evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti, da bi 
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bolje zaščitila delavce in zmanjšala pritisk na javne finance v času zunanjih pretresov;

16. poudarja, da je treba odločno podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi se lahko 
uspešno soočili z izzivi podnebnih sprememb in prehodom na ogljično nevtralnost; 
poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in okoljske naložbe 
za resnično „pravičen prehod“, izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja, na primer tako, da socialne izdatke izvzamejo iz 
pravil euroobmočja in tako omogočijo več naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

17. poziva države članice, naj obdavčevanje preusmerijo z dela na druge vire, kjer bo imelo 
manj škodljiv učinek na trajnostno rast; poziva k novim virom lastnih sredstev za 
proračun EU, da bi Uniji zagotovili orodja za boljše obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov;

18. ponovno poudarja, da so pravna država, vključno z neodvisnimi in učinkovitimi 
pravosodnimi sistemi, ter kakovostne javne uprave, javna naročila in trdni 
protikorupcijski okviri podlaga za zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela in 
ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi morali ostati vključeni v evropski semester;

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


