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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih
(2019/2188(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju ciljev OZN za trajnostni razvoj,

– ob upoštevanju konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela (MOD),

– ob upoštevanju revidirane Evropske socialne listine,

– ob upoštevanju cilja kohezije v skladu s členom 3 PEU, zlasti socialnega napredka,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropske konvencije 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu s členom 6 PDEU,

– ob upoštevanju člena 3 PEU,

– ob upoštevanju horizontalne socialne klavzule iz člena 9 PDEU,

– ob upoštevanju socialne politike iz člena 151 PDEU,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic,

– ob upoštevanju boja proti revščini in socialni izključenosti (cilj iz strategije EU 2020)

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne 
vključenosti in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o vlogi minimalnega dohodka v 
boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2015 o zmanjševanju neenakosti s 
posebnim poudarkom na revščini otrok3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2017 o delovnih pogojih in prekarni 
zaposlitvi4,

– ob upoštevanju svetovne lestvice človekovih pravic, ki jo pripravlja Mednarodno 
združenje sindikatov (ITUC Global Rights Index)5,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0467.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0375.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0401.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

Naraščajoče neenakosti

A. ker so razlike med državami članicami in znotraj njih velike in ker je razkorak med 
revnimi in bogatimi vse večji; ker je neto premoženje na gospodinjstvo v državah 
članicah Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo za 20 %, pri 20 % najvišje 
uvrščenih pa se je razmeroma močno povečalo6, ter ker je imelo 20 % gospodinjstev na 
dnu lestvice povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, medtem ko je imelo najbogatejših 
10 % gospodinjstev neto premoženje v povprečni vrednosti 1.189.700 EUR7;

B. ker nizke plače in vse večja plačna vrzel neenakost še poglabljajo, ker se zaradi večje 
produktivnosti brez ustreznega dviga plač povečujejo tudi gospodarska neravnovesja v 
državah članicah in med njimi;

C. ker ženske v državah EU-27 v povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

Revščina

D. ker EU niti približno ni dosegla svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine, zmanjša za 20 milijonov9;

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali socialno 
izključenostjo, ter je potemtakem v tretjem najmočnejšem gospodarskem območju sveta 
(EU-27) ogrožena socialna eksistenca vsake pete osebe10;

F. ker je leta 2018 v resni materialni prikrajšanosti živelo116,1 % prebivalcev EU-28;

G. ker narašča revščina družin, saj je vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, izpostavljen 
tveganju revščine ali socialne izključenosti; ker to prizadene zlasti starše samohranilce 
(34,2 %) in velike družine12,

6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper 
Series No 36 (Raziskava o financah in potrošnji v gospodinjstvih: Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables (Raziskava o financah in 
potrošnji v gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c9
1c3c882840e9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/razlike-v-placah-med-
spoloma-dejstva-in-stevilke-infografika
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev za podporo ljudem pri 
izhodu iz revščine, Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-
f7ff-0dec-9c2e85561795
11 Resna materialna prikrajšanost: nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od naslednjih 11 elementov: 
plačilo hipoteke ali najemnine, računi za storitve, plačila potrošniškega ali drugega kredita, enotedenske letne 
počitnice, obrok z mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, nepričakovani finančni stroški, telefon (vključno z 
mobilnim telefonom), barvni televizor, pralni stroj, avtomobil, ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/razlike-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-stevilke-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/razlike-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-stevilke-infografika
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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H. ker se najemnine nenehoma zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu revščine ali pod 
njim, 38 % svojega razpoložljivega dohodka nameniti za stanovanje, v nekaterih 
državah članicah pa ta delež dosega celo skoraj 50 do 90 %13;

I. ker povsod, razen na Finskem, narašča tudi število brezdomcev, ki jih je trenutno 
približno 700.000 oseb14;

J. ker se revščina starejših konstantno povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja tveganja revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28); ker bo to število zaradi prekarnih in netipičnih 
razmer na trgu dela še naraščalo15;

Vse manjša vezanost na kolektivne pogodbe 

K. ker je v državah OECD vse manj zaposlenih pokritih s kolektivnimi pogodbami ter je v 
vsaj 14 državah članicah EU brez kolektivne pogodbe zaposlen vsak drugi delavec; ker 
le v sedmih državah članicah delež zaposlenih po kolektivni pogodbi presega 80 %16;

L. ker se je na svetovni ravni število držav, v katerih prihaja do zatiranja sindikatov in 
delojemalcev, leta 2019 v primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 107; ker se je 
najbolj povečalo v EU-28 (za 40 %) ter ker 68 % držav krši pravico do stavke, polovica 
pa pravico do pogajanj o plačah17;

Vse večje število atipičnih in prekarnih delovnih razmerij 

M. ker se varnost delovnega mesta zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in oddajanja dela 
podizvajalcem, kar je prav tako eden izmed kazalnikov porasta prekarnih delovnih 
razmerij;

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju revščine, 
v desetih letih z 8 povečal na 9,4 %, kar pomeni 20,5 milijona oseb18;

O. ker se sistemi minimalnih plač v državah članicah izjemno razlikujejo, kar zadeva 
višino, področje uporabe in pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh državah članicah 
bistveno presega opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % bruto mediane, v ostalih 
državah članicah pa ne zagotavlja trajne zaščite pred revščino; ker določeni sektorji, 
skupine delojemalcev in oblike dela v določbe o minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

P. ker je bil porast atipičnih delovnih razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji kot 
porast vseh delovnih mest: najbolj se je povečal delež delovnih mest za skrajšan delovni 

_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-
to-address-homelessness-in-europe
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka ICTWSS – Zbirka podatkov o institucionalnih značilnostih 
sindikatov, določitvi plač, državnih intervencijah in socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, str. 6, št 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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čas, sledijo pa delovna mesta za določen čas19; ker več kot tretjina zaposlenih za 
skrajšan delovni čas na ta način dela neprostovoljno, vsak drugi zaposleni za določen 
čas pa le zato, ker nima druge izbire20;

Kriza

Q. ker so se leta 2008 med finančno krizo izjemno povečale tako brezposelnost kot 
prekarne in atipične oblike zaposlitve, med krizo zaradi covida-19 pa so pereča postala 
tudi vprašanja izgube delovnih mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih obrtnikov; ker delež srednjega razreda upada, 
razkorak med revnimi in bogatimi pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa so se 
okrepila tudi neravnovesja med državami članicami in znotraj njih;

Ukrepi zoper neenakost 

1. opozarja Komisijo in države članice, naj prek navzgor usmerjene konvergence 
uresničujejo cilj primerljivih življenjskih razmer in preprečujejo naraščajoče neenakosti 
in upad solidarnosti v državah članicah in med njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot 
sta krepitev sistemov kolektivnih pogodb in usklajen koncept sistemov minimalnih plač 
za vse starostne skupine, z minimalnim dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

2. verjame, da načelo, da je delo najboljše sredstvo zoper revščino, v luči sektorjev z 
nizkimi plačami, atipičnih in prekarnih delovnih razmer ter razgradnje sistemov 
socialne varnosti dandanes ni več ustrezno ter je mogoče življenje brez revščine 
zagotoviti le z učinkovitimi sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, revidirane 
Evropske socialne listine ter evropskega stebra socialnih pravic spodbujajo pogajanja o 
kolektivnih pogodbah ter pravico do združevanja, pogajanja in sklepanja kolektivnih 
pogodb ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do pravičnih minimalnih plač;

4. opozarja Komisijo in države članice, da bi bil v evropskih pogodbah potreben protokol 
glede socialnega napredka, v skladu s katerim bi pri navzkrižju gospodarskih svoboščin 
s kolektivnimi socialnimi temeljnimi pravicami imele prednost slednje;

Zagotavljanje minimalnih delovnih in življenjskih pogojev

5. pozdravlja, da namerava Komisija kmalu predlagati osnutek pravnega instrumenta, s 
katerim bo vsem delavcem v Uniji zagotovljena pravična minimalna plača21; poleg tega 
zahteva, naj se s tem prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb zagotovi, da nikomur ne 
bo grozila revščina in da se bodo lahko vsi ljudje preživljali s svojim delom ter se 
aktivno udeleževali v družbi; poudarja, da bi morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; izpostavlja, da je treba, če je to v nacionalnem 
merilu premalo za preživetje, z dodatnim mehanizmom na podlagi objektivnih meril 
izračunati dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi akti 

19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sl.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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zagotovi minimalne delovne pogoje za vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni v 
atipičnih ali prekarnih razmerah, ter navidezno samozaposlene, ter poskrbi za to, da 
bodo pogodbe brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti prepovedane;

7. pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti direktivo o platformnem delu, s katero bi 
poskrbeli za to, da tudi za platformne delavce veljajo enaki pogoji delovnega prava, pa 
tudi za njihovo socialno varnost ter možnosti združevanja v predstavništvu delavcev in 
sindikatih, da bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

8. države članice poziva, naj pri izvajanju direktive o usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja22 zagotovijo dostopnost otroškega varstva nasploh, zlasti pa za 
starše samohranilce, da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo plačano delo; 

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje pravil glede zagotavljanja enakosti in preprečevanja 
diskriminacije, zlasti pri plačah;

10. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dostop do dostojnih in dostopnih 
stanovanj za vse ter bolj spodbujajo dostopno javno gradnjo stanovanj;

11. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

12. Komisijo in države članice spodbuja, naj intenzivneje nadzorujejo spoštovanje veljavnih 
zakonov s področja delovnega in socialnega prava ter pri čezmejnih vprašanjih vključijo 
Evropski organ za delo (ELA);

Kolektivne pogodbe 

13. ugotavlja, da so svobodna kolektivna pogajanja izjemno pomembna; pozdravlja, da 
namerava Komisija sprejeti akcijski program za zaščito in krepitev sistemov kolektivnih 
pogodb na nacionalni ter zlasti na panožni ravni, ter obenem priporoča, da se sprejmejo 
ukrepi v skladu s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da kolektivne pogodbe pri tem 
ne smejo biti predmet predpisov in razlag na evropski ravni;

14. poziva Komisijo, naj črpanje sredstev iz skladov in programov Unije pogoji s 
spoštovanjem veljavnih kolektivnih pogodb;

15. priporoča državam članicam, naj pri deležu uporabe kolektivnih pogodb, nižjem od 
70 %, sprejmejo ukrepe za spodbujanje kolektivnih pogajanj;

16. poziva Komisijo in države članice, naj učinkovito in s pomočjo sankcij uveljavljajo in 
zagotavljajo pravico delavcev do združevanja ter do pogajanja in sklepanja kolektivnih 
pogodb, da bi sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili z delavci na kraju samem ter 
jih smeli organizirati;

17. odločno poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za spremembo evropskih 
pravil o konkurenci, da bi javne storitve splošnega pomena, npr.   bolnišnice in 
negovalne ustanove, ostale v javnem sektorju (v najširšem dojemanju tega pojma) 

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.
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oziroma ponovno postale njegov del;

18. poziva Komisijo, naj – da bi preprečila konkurenčnost na račun plač – direktive o 
javnem naročanju spremeni tako, da bodo lahko ponudniki uspešno sodelovali le, če 
bodo spoštovali veljavne kolektivne pogodbe; države članice poziva, naj zagotavljajo 
njihovo spoštovanje, preverjanje in izvrševanje;

19. predlaga, naj Komisija evropske predpise spremeni tako, da se bodo samostojni 
podjetniki in delavci v nestandardnih oblikah zaposlitve lahko združevali in sodelovali v 
kolektivnih pogajanjih;

Socialne posledice pandemije covida-19

20. poudarja, da se neravnovesja ne smejo poglabljati in da se posledice krize zaradi 
covida-19 ne smejo odražati v obliki varčevalnih ukrepov ali v okviru evropskega 
semestra bremeniti zaposlene in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper revščino in 
revščino zaposlenih nujni;

21. poziva Komisijo, naj zlasti upošteva gospodarske vplive dela s skrajšanim delovnim 
časom in odpuščanj ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v negotovih razmerah;

22. poziva Komisijo in države članice, naj najtežje posledice krize zaradi covida-19 lajšajo 
z evropsko in nacionalno podporo, pri čemer bi moralo biti dodeljevanje javnih 
sredstev, npr. iz instrumenta SURE, vezano na prepoved krčenja obstoječih delovnih 
mest;

23. predlaga, naj se morebitna visoka stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje prek 
evropskih in nacionalnih programov zaposlovanja ter naložb v nova delovna mesta, v 
prihodnost usmerjeno infrastrukturo, digitalno preobrazbo in zeleni prehod.
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OBRAZLOŽITEV

Cilj Komisije iz strategije EU 2020, da bi število oseb, ki jim grozi revščina, zmanjšali za 
20 milijonov, ni bil dosežen.

Poleg tega se je povečala neenakost v EU, tako znotraj držav članic kot med njimi. Zaradi 
grozečih gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 obstaja bojazen, da se bodo 
neenakosti še poglabljale.

Medtem ko je še pred nekaj leti predsednik MOD dejal, da je delo najboljše sredstvo proti 
revščini, to danes ne drži več za vse.

Prihaja do tekmovanja v zniževanju plač, in sicer z atipičnimi in prekarnimi zaposlitvami, 
priložnostnim delom, delom prek platfom in delegiranjem dela internetni množici, 
navideznimi in enoosebnimi samostojnimi podjetniki, podizvajanjem in podizvajalskimi 
verigami, privatiziranjem in liberalizacijo. To spodkopava sisteme kolektivnih pogodb. Vse 
manjša uporaba kolektivnih pogodb vodi do zniževanja ravni plač.

Posledice tega so, da se velik del konkurenčnosti na notranjem trgu dosega na plečih 
zaposlenih. Namesto lokalnih delavcev se zaposlujejo napoteni, da bi znižali plače. Sezonski 
delavci se v času obiranja selijo iz držav z nizkimi plačami v države z visokimi plačami. 
Nizke plače se deloma dopolnjujejo z državnimi prispevki, s čimer se podjetja posredno 
subvencionirajo. Istočasno se znižujeta kupna moč in notranje povpraševanje. Vse manj 
zaposlenih si lahko privošči izobraževanje in nadaljnje usposabljanje. A delovno pravo in 
socialna varnost se ne smeta končati na državni meji. Pravnega okvira, ki omogoča 
tekmovanje v zniževanju plač, ne bi smeli dopuščati.

Istočasno pa se kaže izjemna rast premoženja in plač v zgornjem segmentu. Denar se ustvarja, 
a neenako deli. Ogromen notranji trg brez obvezujočega okvira glede socialnih standardov 
prinaša prednosti zgolj nekaterim, veliko ljudi pa je pri tem zapostavljenih.

Komisija in države članice morajo tovrsten razvoj na področjih svojih pristojnosti dosledno 
preprečevati. Prav tako se bremena krize ne smejo prenašati na zaposlene. Potrebujemo 
solidne in delujoče sisteme kolektivnih pogodb, ki vključujejo vse, pa tudi usklajen koncept, 
ki vključuje vsa življenjska obdobja in določa okvir, ki bo preprečeval revščino in obsegal 
minimalni dohodek, minimalno plačo in minimalno pokojnino.


