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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o močni socialni Evropi za pravičen prehod
(2020/2084(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 3 in 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju členov 9, 151, 152, 153, 156, 157 in 162 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

– ob upoštevanju členov 1, 8 in 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

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

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Evropski svet, Evropski parlament in Evropska komisija,

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030,

– ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), zlasti Konvencije o 
inšpekciji dela iz leta 1947 (št. 81),

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN, zlasti ciljev 1, 3, 4, 5, 8, 10 in 13,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod (COM(2020)0014),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom „Čas za Evropo: 
obnova in priprava za naslednjo generacijo“ (COM(2020)0456),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom „Proračun EU kot 
gonilo načrta okrevanja za Evropo“ (COM(2020)0442),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom „Prilagojeni delovni 
program Komisije za leto 2020“ (COM(2020)0440),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 28. maja 2020 za uredbo Sveta o vzpostavitvi 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 
(COM(2020)0441),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom „Oblikovanje 
digitalne prihodnosti Evrope“ (COM(2020)0067),
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– ob upoštevanju predloga Komisije za priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 
(COM(2020)0275),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije, priložen predlogu priporočila 
Sveta z naslovom „Most do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade“ 
(SWD(2000)0124),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 10. julija 2020 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic1,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 8. julija 2020 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za 
posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih2;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in 
socialni politiki v euroobmočju3,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 4. aprila 2020 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic4,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o evropskem 
semestru za usklajevanje gospodarske politike: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v 
letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020,

– 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,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/1181 z dne 8. julija 2019 o smernicah za 
politike zaposlovanja držav članic5,

– 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 20196,

– ob upoštevanju „Političnih usmeritev naslednje Evropske komisije za obdobje 2019–
2024 – Bolj ambiciozna Unija“, ki jih je predstavila predsednica Komisije Ursula von 
der Leyen,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. januarja 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0194.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0180.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0033.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0337.
5 UL L 185, 11.7.2019, str. 44.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0202.
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2019 z naslovom „Socialni dialog za inovacije v digitalnem gospodarstvu“,

– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije iz pomladi 2020, objavljene 6. maja 
2020,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomskega in socialnega odbora z dne 
21. oktobra 2010 o dostojnih minimalnih plačah v vsej Evropi,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. julija 2020 
z naslovom „ Načrt okrevanja za Evropo in večletni finančni okvir 2021–2027“,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 
2019 z naslovom „Skupni minimalni standardi na področju zavarovanja za primer 
brezposelnosti v državah članicah EU – konkreten korak za učinkovito izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic“,

– ob upoštevanju študije Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound) o covidu-19 in političnih ukrepih po vsej Evropi („COVID-19: 
Policy responses across Europe“),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika;

– ob upoštevanju mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za pravice žensk 
in enakost spolov,

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

A. ker je trajnostni razvoj eden od temeljnih ciljev Evropske unije; ker socialno tržno 
gospodarstvo temelji na dveh dopolnjujočih se stebrih, in sicer uveljavljanju konkurence 
in trdnih ukrepih socialne politike;

B. ker se je strategija Evropa 2020 začela izvajati leta 2010 z namenom spodbujati 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; ker je bil v okviru lizbonske strategije kljub 
besedama „trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek predvsem na „rasti“;

C. ker je v sisteme socialnega varstva zajeto socialno varnost, zdravstvo, izobraževanje, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in socialne storitve za ranljive skupine; ker sta za 
delodajalce in sindikate pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih pogojev ključnega 
pomena socialni dialog in kolektivna pogajanja;

D. ker so ključna področja za socialne naložbe socialna varnost, zdravstvo, izobraževanje, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in socialne storitve za ranljive skupine; 

E. ker je stopnja brezdomstva v zadnjem desetletju v večini držav članic nenehno naraščala 
in dosegla 70 %;

F. ker naj bi se po pričakovanjih še naprej stopnjevala polarizacija delovnih mest ter 
obenem povečalo število delovnih mest za višje in nižje kvalificirane delavce;

G. ker je stopnja brezposelnosti več kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja brezposelnosti 
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mladih povečala na 17 %, zaradi pandemije covida-19 pa naj bi se še bolj7;

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic čezmejnih in sezonskih delavcev; 

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še posebej izpostavljeni invalidi;

1. poudarja, da je EU začela prehod na nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki mora potekati istočasno s krepitvijo blaginje, 
družbenega napredka, varnosti, enakosti in vključevanja; meni, da je družbena trajnost 
temeljni pogoj za pravičen in vključujoč digitalni in zeleni prehod; meni, da mora v tem 
obdobju okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih delovnih mestih in trajnostni rasti;

2. poudarja, da je potreben ambiciozen politični program z opredeljivimi, jasnimi in 
zavezujočimi cilji in kazalniki glede socialne trajnosti; poudarja, da bi bil naslednji 
socialni vrh EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, odlična priložnost za to, da 
voditelji 27 držav članic ter Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji politični ravni;

Okvir upravljanja za doseganje socialnega napredka

3. meni, da bi morala agenda iz Porta temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se morala 
osredotočiti na socialno trajnost v okviru agende EU za trajnostni razvoj do leta 2030 
ter obenem omogočiti dejansko izvajaje načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
vzpostaviti ambiciozne cilje in instrumente; poudarja, da je bila socialna razsežnost 
lizbonske strategije le deloma uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav članic zgolj na 
prostovoljni ravni, njeno izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito; 

4. meni, da je treba cilje nove agende za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo gospodarske in okoljske obveznosti, katerih 
spoštovanje je pogoj za črpanje evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir upravljanja 
za socialno in trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih reformah: vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic in protokola o socialnem napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi svoboščinami na enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem napredku, da bi postali socialni in trajnostni cilji 
obvezni; 

Finančna sredstva za močno socialno in trajnostno Evropo

5. poziva države članice, naj v celoti izkoristijo fiskalno prožnost, da bi preprečile in 
ublažile socialne posledice pandemije covida-19; poudarja, da je treba evropski steber 
socialnih pravic v okviru evropskega načrta za okrevanje izvajati na enaki ravni kot 
zeleni dogovor in digitalni prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi reformami, 
povezanimi s svežnjem za gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena konvergenca 
uvrsti med poglavitne cilje nacionalnih programov reform, tudi z vidika finančne 
podpore; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba v načrt za gospodarsko okrevanje skupaj z 

7Statistični podatki o brezposelnosti:Eurostat, junij 2020.
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gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti nove cilje agende iz Porta za leto 2030; 

6. poudarja, da bi morale biti socialne naložbe v svežnju za gospodarsko okrevanje 
usklajene z ambicioznimi cilji agende iz Porta, da bi zagotovili tudi ustrezno finančno 
podporo, in da bi morali posebni načrti za socialni napredek kot taki dopolnjevati 
nacionalne načrte za gospodarsko okrevanje in odpornost ter nacionalne energetske in 
podnebne načrte;

7. pozdravlja vzpostavitev instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE); poziva Komisijo, naj preuči 
možnost uvedbe stalnega posebnega instrumenta v zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

8. pozdravlja napoved sistema pozavarovanja za primer brezposelnosti v EU;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za pravični prehod; opozarja, da bodo številne evropske 
regije in njihovi prebivalci občutili posledice boja proti podnebnim spremembam in z 
njim povezanih strukturnih sprememb;

10. je zaskrbljen, da se bo treba v prihodnjih letih v okviru okrevanja po pandemiji covida-
19 nujno soočiti z revščino otrok; poudarja, da bi morale države članice vsaj 5 % 
sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS+) v okviru deljenega upravljanja 
nameniti podpori dejavnosti v sklopu evropskega jamstva za otroke; vztraja, da je treba 
v okviru ESS+ oblikovati ločeno proračunsko vrstico za evropsko jamstvo za otroke v 
višini 20 milijard EUR;

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte Komisije za okrepitev evropskega jamstva za mlade;

Agenda iz Porta: cilji in predlogi

12. meni, da bi morala močna socialna agenda za trajnostni razvoj vsebovati gospodarske, 
socialne in okoljske kazalnike blaginje ter zajemati naslednja področja: dostojno delo, 
socialna pravičnost in enake možnosti, vzdržni sistemi socialnega varstva in pravična 
mobilnost;

1. Dostojno delo ter trajnostni in vključujoči trgi dela

13. poziva Komisijo, naj predstavi pravni okvir za minimalne plače in kolektivna pogajanja, 
da bi odpravila revščino zaposlenih in promovirala kolektivna pogajanja; jo znova 
poziva, naj izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno orodje 
za socialne partnerje;

14. poziva Komisijo in države članice, naj se zavežejo, da bodo pokritost s kolektivnimi 
pogajanji povečale na 90 % do leta 2030;

15. poziva k okrepljenemu instrumentu jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, kot so 
tiste, omenjene zgoraj, da bi zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in brezposelnost 
mladih za vsaj 50 % do leta 2030;
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16. poziva Komisijo, naj v proces evropskega semestra in pregled socialnih kazalnikov 
vključi skupni cilj glede dviga kakovosti dela na evropski ravni, da bi usmerila in 
ocenila, kako politike zaposlovanja v državah članicah prispevajo k izvajanju ciljev 
trajnostnega razvoja in stebra socialnih pravic;

17. poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za zmanjšanje količine zaposlitev 
za določen čas, da bo predstavljala manj kot 10 % vseh zaposlitev, ter da bo 80 % vseh 
ustvarjenih delovnih mest v kategorijah srednje in dobro plačanih delovnih mest ter 
predvsem v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne obveznosti;

18. poziva države članice, naj se zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile smrti, povezane z 
delom; poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozne predloge glede kostno-mišičnih 
obolenj in motenj, povezanih s stresom; jo poziva, naj predstavi strateški načrt EU za 
oskrbovalce kot dodaten korak h kvalitativnemu opolnomočenju zdravstvenega sektorja 
v EU;

19. poziva Komisijo, naj predlaga direktivo o dostojnih delovnih pogojih in pravicah v 
digitalnem gospodarstvu, ki bo zajemala tudi delavce z nestandardno zaposlitvijo, 
delavce spletnih platform in samozaposlene; jo poziva, naj v to direktivo vključi 
minimalne standarde za pravično delo na daljavo in pravico do odklopa;

20. poziva Komisijo, naj uvede novo okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi delavcev 
ter posvetovanju z njimi za oblike evropskih podjetij, vključno s podizvajalskimi 
verigami in franšizami, in za podjetja, ki uporabljajo instrumente za mobilnost 
evropskih podjetij, da bi vzpostavila minimalne standarde; poziva tudi k reviziji 
direktive o evropskem svetu delavcev;

21. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, da bo do 
leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih družb vključenih v sporazume o trajnostnem 
upravljanju podjetij;

22. vztraja, naj države članice povečajo svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo najpozneje 
do leta 2030 dosegle razmerje vsej enega inšpektorja za delo na 10 000 zaposlenih; 

2. Socialna pravičnost in enake možnosti

23. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva za 
otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, izobraževanja in varstva otrok, da bo živel v 
dostojnem prebivališču in da se bo ustrezno prehranjeval;

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir za sisteme minimalnega dohodka s 100-odstotno 
pokritostjo; 

25. poziva države članice in Komisijo, naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko med 
plačami (in pokojninami) moških in žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti plač;

26. poziva Komisijo in države članice, naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek steklenega 
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stropa v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z uvedbo cilja, da ženske 
zasedajo vsaj 40 % višjih vodstvenih položajev;

27. poziva Komisijo, naj predloži evropsko strategijo o invalidnosti za obdobje po letu 
2020; podpira spodbujanje poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive skupine in 
invalide;

3. Trdni sistemi socialnega varstva

28. poziva Komisijo in države članice, naj 30 % sredstev iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost vložijo v izvajanje načel evropskega stebra socialnih pravic ter v odpravo 
revščine; 

29. poudarja, da so EU in njene države članice svojim državljanom dolžne zagotoviti 
splošen dostop do dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj; poziva Komisijo in države 
članice, naj kar najbolj povečajo prizadevanja za naložbe v cenovno dostopna 
stanovanja, da bi zadostile potrebe skupin z nizkimi in srednjimi dohodki (spodnji trije 
kvintili) po stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

30. vztraja, da je treba delavce vključiti v sistem socialnega varstva in da morajo imeti 
pravico do nadomestil za brezposelnost, plačanega bolniškega dopusta, nezgodnega 
zavarovanja in varstva pred nezakonito odpovedjo;

31. poudarja, da je treba vsem zagotoviti univerzalni dostop do javnih, na solidarnosti 
temelječih in ustreznih starostnih pokojnin; 

4. Pravična mobilnost

32. poziva Komisijo, naj pregleda direktivo o agencijah za začasno delo, da bi vzpostavila 
pravni okvir, s katerim bi zagotovili dostojne delovne pogoje in enako obravnavo 
sezonskih delavcev znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe za 
določen čas z agencijami za začasno delo in drugimi oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno minimalno število delovnih ur na teden/mesec, 
ki jih delodajalec v nobeni postavki ne more odšteti od minimalne plače, prepoved 
odbitkov od plače pri pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno enako obravnava za 
vsako osebo, ki je v zadevni državi članici zaščitena kot delavec, ki dela v istem 
podjetju/sektorju, obveznost, da se vse agencije za začasno delo, ki obratujejo na 
enotnem trgu, prijavijo v evropski register in pridobijo certifikat za delovanje na 
enotnem trgu, ter sankcije za podjetja, ki uporabljajo goljufive politike zaposlovanja in 
trgovine z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

33. poudarja, da praksa ustanavljanja hčerinskih družb ali oblikovanja podizvajalskih verig, 
s katerimi se zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri tem zagotovili učinkovito kritje 
socialnega zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti sistemov socialnega varstva ter da 
jo morajo Komisije in države članice obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
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zavarovala pravice delavcev;

34. poudarja, da mora imeti Evropski organ za delo možnost izvajanja inšpekcijskega 
nadzora in nalaganja sankcij in kazni podjetjem, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, da 
se bo lahko učinkovito boril proti socialnem dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v oceno mandata Evropskega organa za delo;

35. je resno zaskrbljen zaradi trenutnega povečanja državljanov tretjih držav v sektorjih, ki 
so poznani po prekarnih delovnih pogojih in primerih zlorabe;

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

Evropski trg dela se močno spreminja. Te spremembe prinašajo izzive in nove priložnosti za 
vse države članice in vse Evropejce. 

Socialno tržno gospodarstvo temelji na socialni pravičnosti in socialni poštenosti. Naši družbi 
moramo učinkovito pomagati pri soočanju s temi izzivi, da bo postala odpornejša, da bi 
dosegli najvišje standarde kakovosti življenja ter da bi spodbujali blaginjo. Zeleni in digitalni 
prehod ter vse starejše prebivalstvo so pokazali, da se morajo evropsko gospodarstvo, odnosi 
med delodajalci in delojemalci ter socialne zadeve morali zelo hitro in ustrezno prilagoditi.

Danes je v Evropi zaposlenega 241,5 milijona ljudi. Vendar pa mednarodna finančna kriza in 
trenutna pandemija delavcem pogosto otežujeta vsakodnevno življenje. Poštena minimalna 
plača lahko delavcem v EU zagotovi dostojno življenje. Nekateri glavni izzivi, ki jih 
poskušamo obravnavati in izpostaviti v poročilu, so: zahteva po dostojnem življenju za 
delavce in pravični minimalni plači, obravnavanje vse večje brezposelnosti mladih, pomoč 
nizko usposobljenim delavcem pri dostopu do vseživljenjskega učenja, zagotovitev načela 
„enako plačilo za enako delo“ in premostitev razlik med spoloma, cenovno dostopna 
stanovanja, socialno vključevanje invalidov in dostop do trga dela, izboljšanje zdravstvene 
infrastrukture in cenovno sprejemljiv dostop do nje, boj proti boleznim in, kar je 
najpomembneje, boj proti raku, kot je opisan v načrtu Evropske komisije. Te izzive je 
pandemija covida-19 dodatno zaostrila, zato je poziv k ukrepanju iz tega strateškega poročila 
bistvenega pomena.

Pravični prehod pomeni prehod na bolj zeleno in digitalno gospodarstvo, ki horizontalno in 
poglobljeno vpliva na regije, mesta in lokalno prebivalstvo, pa tudi na različne sektorje in 
delavce. 
Za pravični prehod je izjemno pomembno je, da se pri sprejemanju prihodnjih odločitev 
upoštevajo socialni vidiki. Samo z naložbami v človeški kapital in ustreznim varstvom za 
vsakega delavca je mogoče zagotoviti, da nihče ne bo prezrt. Uspešen pravični prehod je 
neposredno povezan z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic in njegovih 20 načel.

Namen tega poročila je izpostaviti najpomembnejše izzive, s katerimi se bodo evropski trg 
dela, regije, sektorji in delavci soočali v naslednjih desetih letih, ter opisati ključne pobude, ki 
bi jih bilo treba v zvezi s temi izzivi izvajati. Zato poročevalca pozivata, naj se med socialnim 
vrhom v Portu sprejme temeljni socialni načrt (Agenda iz Porta).

Poročilo je razdeljeno na tri dele: Okvir upravljanja za doseganje socialnega napredka, 
Finančna sredstva za močno socialno in trajnostno Evropo, Agenda iz Porta: cilji in predlog.

Pri del se osredotoča na izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in sprejetje pakta za 
trajnostni razvoj in socialni napredek. Drugi del obravnava finančne instrumente za 
zagotovitev pravičnega prehoda, kot so Evropski socialni sklad, jamstvo za mlade, jamstvo za 
otroke, instrumenta SURE in Sklad za pravični prehod.

V tretjem delu poročevalca pozivata k zgoraj omenjeni Agendi iz Porta, ki bo izpostavila 
različne obvezne cilje in predloge glede: 
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1. DOSTOJNEGA DELA TER TRAJNOSTNIH IN VKLJUČUJOČIH TRGOV DELA
2. SOCIALNE PRAVIČNOSTI IN ENAKIH MOŽNOSTI
3. TRDNIH SISTEMOV SOCIALNEGA VARSTVA
4. PRAVIČNE MOBILNOSTI

V vsakem od teh oddelkov je predstavljenih več ciljev, ki jih je treba doseči do leta 2030. 
Vsak delavec bi moral imeti dostojno zajamčeno plačo, poročevalca pa pozivata tudi k široki 
stopnji pokritosti s kolektivnimi pogajanji. Kolektivno pogajanje je jedro delujočih socialnih 
tržnih gospodarstev in eden najboljših načinov za spodbujanje dostojnih plač v EU. Z njim je 
mogoče uravnavati tako stopnje plač kot delovne pogoje, lahko pa tudi močno vpliva na 
povezavo med udeležbo delavcev na delovnem mestu ter uspešnostjo in prihodki podjetja.

Hkrati bi bilo treba vsaj prepoloviti brezposelnost mladih, kar je ambiciozen cilj, ki ga ne 
smemo zanemariti.

Drug pomemben vidik je enakost spolov. Odpraviti je treba razliko med plačami moških in 
žensk in spodbujati zastopanost žensk v višjih vodstvenih mestih podjetij, ki kotirajo na borzi. 
Poleg tega se v poročilu poziva k cenovno dostopnim stanovanjem za vse in minimalni ravni 
socialne zaščite.

Menimo, da bi lahko omemba vpliva pandemije covida-19 na zdravje delavcev, zlasti na 
negovalce, ter celovita strategija zanje, pa tudi izboljšanje zdravstvene infrastrukture v EU ter 
dostopa do nje, izboljšali odzivnost ozemlja EU na potrebe delavcev.

Na koncu še menimo, da je treba promovirati pravice čezmejnih in sezonskih delavcev. 
Poročilo poudarja, kako pomemben je pri tem Evropski organ za delo, in poziva k razširitvi 
njegovih pristojnosti v smislu hitrega usklajevanja z nacionalnimi organi, inšpekcijskih 
pregledov in širše odgovornosti.


