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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in 
socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021
(2020/2244(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2020 o letni strategiji za 
trajnostno rast za leto 2021 (COM(2020)0575),

– ob upoštevanju predloga skupnega poročila Komisije in Sveta z dne 18. novembra 2020 
o zaposlovanju za leto 20211,

– ob upoštevanju druge izdaje ekonomskih obetov OECD v letu 2020 z dne 
1. decembra 20202,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih 
pravic3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 z naslovom Močna socialna 
Evropa za pravičen prehod (COM(2020)0014),

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030,

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

– 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 mehanizma za okrevanje in odpornost,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot 
vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Prilagojeni delovni 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834.
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-

en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F
32FAEE.

3 UL C 242, 10.7.2018, str. 24.
4 UL C 356, 4.10.2018, str. 89.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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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 1. julija 2020 o programu znanj in spretnosti 
za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 
(COM(2020)0274),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom „Oblikovanje 
digitalne prihodnosti Evrope“ (COM(2020)0067),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije SWD(2020)0124 z dne 
1. julija 2020, priloženega predlogu priporočila Sveta z naslovom Most do delovnih 
mest – okrepitev jamstva za mlade (COM(2020)0277),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 10. julija 2020 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic5,

– 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 mladih6,

– ob upoštevanju evropske gospodarske napovedi iz pomladi 2020, objavljene 
6. maja 20207,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomskega in socialnega odbora z dne 
18. septembra 2020 z naslovom Dostojne minimalne plače 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) z dne 24. junija 2020 z naslovom COVID-19: Policy responses 
across Europe (Covid-19: politični ukrepi po Evropi),

– ob upoštevanju političnih usmeritev naslednje Evropske komisije za obdobje 2019–
2024 z naslovom Bolj ambiciozna Unija: Moj načrt za Evropo, ki jih je predstavila 
predsednica Komisije Ursula von der Leyen,

5 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0194.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-

forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Evropski svet, Parlament in Komisija,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom „Nova industrijska 
strategija za Evropo“ (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju študije OECD z dne 15. junija 2018 z naslovom A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility (Pokvarjeno socialno dvigalo? Kako 
spodbujati socialno mobilnost)8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o revščini: vidik spola9,

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

– ob upoštevanju šeste evropske raziskave Eurofounda o delovnih pogojih – poročilo o 
pregledu (iz leta 2017)10,

– ob upoštevanju skupnega poročila Komisije in Eurofunda z naslovom How 
computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European Working 
Conditions Survey (Kako informatizacija vpliva na preoblikovanje delovnih mest: 
dokazi iz Eurofundove evropske raziskave o delovnih pogojih), objavljeno leta 201911,

– ob upoštevanju študije Oddelka za znanstvene napovedi službe Evropskega parlamenta 
za raziskave z naslovom Rethinking education in the digital age (Ponovni razmislek o 
izobraževanju v digitalni dobi),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o storitvah oskrbe v EU za 
večjo enakost spolov12,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. junija 2016 o Evropski agendi za 
sodelovalno gospodarstvo (COM(2016)0356),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o možnostih za ponovno 
vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev13, 

– ob upoštevanju razprave s predstavniki nacionalnih parlamentov o prednostnih nalogah 
evropskega semestra za leto 2021,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun in mnenja Odbora za kulturo in 
izobraževanje,

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm.
9 UL C 76, 28.2.2018, str. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf.
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf.
12 UL C 363, 28.10.2020, str. 80.
13 UL C 433, 23.12.2019, str. 9.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2021),

A. ker naj bi se v skladu z evropsko gospodarsko napovedjo Komisije iz jeseni 2020 bruto 
domači proizvod EU v letu 2020 zmanjšal za približno 7,5 %, nato pa naj bi se leta 2021 
povečal za 4 %, v letu 2022 pa za dodatne 3 %, pri čemer bo proizvodnja v evropskem 
gospodarstvu leta 2022 komaj dosegla raven pred pandemijo;

B. ker je izbruh covida-19 obrnil pozitivni trend stopnje zaposlenosti v EU-27 v zadnjih 
šestih letih, zaradi česar se je število zaposlenih v drugem četrtletju leta 2020 zmanjšalo 
za približno 6,1 milijona, kar je 4,5-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 202014; 
ker se je delavcem, ki so ostali na trgu dela, znatno zmanjšalo število delovnih ur in 
posledično tudi dohodek;

C. ker naj bi se število opravljenih delovnih ur povečevalo hitreje kot število zaposlenih, 
stopnja zaposlenosti pa bi se lahko še zmanjšala, če se ukinejo programi skrajšanega 
delovnega časa; ker je prerazporeditev delavcev običajno dolgotrajen proces, zato se 
pričakuje, da se bo stopnja zaposlenosti v letu 2021 nekoliko zmanjšala;

D. ker so bili gospodarski trendi pred covidom-19 v letnih pregledih evropskega semestra 
na splošno opisani kot pozitivni; ker dokazi kažejo, da še vedno obstaja neenakost med 
ljudmi ter med državami in regijami ter znotraj njih, in se celo povečuje;

E. ker se je zaradi koronavirusne krize povečala plačna neenakost po vsem svetu, kar le 
delno izravnavajo državne subvencije in politike minimalne plače; ker so zaradi 
povečevanja neenakosti najbolj prizadeti slabše plačani delavci, med katerimi je 
nesorazmerno veliko žensk in novih mladih prekarnih delavcev;

F. ker se je stopnja brezposelnosti mladih zaradi koronavirusne krize povečala in 
septembra 2020 dosegla 17,1 %; ker 11,6 % mladih med 15. in 24. letom starosti ni 
zaposlenih ali se ne izobražujejo (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo)15; ker vse večja medgeneracijska neenakost negativno vpliva na vzdržnost 
našega sistema socialnega varstva in na stabilnost naše demokracije;

G. ker so ženske še posebej izpostavljene spremembam na trgu dela zaradi obveznosti v 
zvezi s socialnim varstvom, poklicne segregacije in bolj prekarnih zaposlitev; ker 
presečna ocena kaže, da so ženske v ranljivih skupinah, kot so mlade ženske z otroki, 
invalidke ali migrantke, pogosteje v slabšem položaju;

H. ker so vrzeli v zaposlenosti med spoloma (11,4 %), plačne vrzeli med spoloma (14 %) 
in razlike v pokojninah med spoloma (30 %) še vedno nesprejemljivo visoke; ker so 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti za ženske, zagotavljanje enakega plačila in 
omogočanje dobrega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, tudi za moške, 
bistvenega pomena za trajnostno gospodarsko rast in razvoj, produktivnost in 
dolgoročno fiskalno vzdržnost v EU;

I. ker se je med pandemijo covida-19 povečala brezposelnost med začasnimi delavci; ker 
ima vsak peti delavec v EU nekakovostno delovno mesto; ker naj bi se v naslednjem 

14 Predlog skupnega poročila Komisije in Sveta z dne 18. novembra 2020 o zaposlovanju za leto 2021.
15 Skupno poročilo o zaposlovanju za leto 2021.
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desetletju še naprej stopnjevala polarizacija delovnih mest in širile nestandardne oblike 
zaposlitve, obenem pa naj bi se povečalo število delovnih mest za višje in nižje 
kvalificirane delavce16;

J. ker so se pojavile ali okrepile nove oblike zaposlovanja, kot so delo na daljavo in 
nestandardni načini dela, in ker so nastale tudi nove razmere, po drugi strani pa so se 
med omejitvijo gibanja okrepili že obstoječi pojavi, kot je nasilje v družini in nasilje nad 
ženskami ter zdravstvene težave delavcev, zlasti psihične;

K. ker se zaradi pandemije poglablja zdravstvena in socialna neenakost17 in ker naj bi se 
kot eden od napovedanih učinkov pandemije covida-19 povečala tudi stopnja revščine; 
ker Eurofound predlaga, da bi pregled socialnih kazalnikov, ki spremlja evropski steber 
socialnih pravic, dopolnili z dodatnimi kazalniki, ki bi zajemali kakovost delovnih mest, 
socialno pravičnost in enake možnosti, trdne sisteme socialnega varstva in pravično 
mobilnost;

L. ker je pri iskanju prilagojenih rešitev za trg dela v evropskem socialnem modelu 
izjemno pomemben socialni dialog; ker je socialni dialog oslabljen in ker se je zaradi 
procesa decentralizacije, ki je sledil krizi leta 2008, in zaradi reform trga dela, ki so bile 
uvedene v nekaterih državah članicah, po vsej Evropi zmanjšal obseg kolektivnih 
pogajanj, kot je poudarjeno v poročilih o državah v okviru evropskega semestra;

M. ker je za reševanje demografskega izziva potreben celovit pristop, ki bo temeljil na 
kombinaciji političnih rešitev na področju pokojnin, socialne varnosti, storitev oskrbe, 
stanovanj, ustanov za predšolsko vzgojo, dolgotrajne oskrbe, zdravstvenih sistemov, 
socialne vključenosti, vključevanja migrantov ter usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja, enakosti spolov, visoke stopnje zaposlenosti in plač;

N. ker smo v prelomnem obdobju zgodovine, ko se v veliki meri izpodbija prepričanje, da 
gospodarska rast samodejno koristi vsem sektorjem družbe; ker se zmanjšuje velikost 
srednjega razreda, delovni pogoji za proizvodne in platformne delavce so vse bolj 
negotovi, vse večja pa polarizacija glede na prihodke in bogastvo;

O. ker bi morale imeti javne naložbe in njihovi učinki privabljanja osrednjo vlogo v tej 
novi ekonomski paradigmi, kar je v nasprotju s hipotezo izrivanja, ki v zadnjih treh 
desetletjih prevladuje v gospodarskem razmišljanju;

1. pozdravlja vključitev evropskega stebra socialnih pravic v letno strategijo za trajnostno 
rast za leto 2021; poziva, naj se pravičnosti in socialnim pravicam v novem 
gospodarskem modelu pripiše enak pomen kot makroekonomski stabilnosti; poudarja, 
da ima pregled socialnih kazalnikov osrednjo vlogo v evropskem semestru18;

16 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Navzgor 
usmerjena konvergenca v EU: koncepti, meritve in kazalniki), Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester (Okrevanje po pandemiji covida-19 in zagotavljanje enakosti na področju zdravja – vloga 
evropskega semestra). 

18 Pregled socialnih kazalnikov, Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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2. ugotavlja, da 10 let po tem, ko je bil uveden cikel evropskega semestra za usklajevanje 
ekonomskih politik, neravnovesja v Evropi na področju zaposlovanja in socialnih 
zadev, na primer segmentacija trga dela, razpršenost plač in revščina otrok, še vedno 
niso odpravljena, temveč so se povečala, kar kaže, da javne politike na nacionalni ravni 
ne zadoščajo za vzpostavitev pravičnejšega evropskega trga dela in da so potrebne 
odločnejše in daljnosežnejše politike na evropski ravni;

3. poziva Komisijo in države članice, naj reformirajo finančni pravni okvir in proces 
evropskega semestra, da bi okrepile demokratično odgovornost in vključenost 
Evropskega parlamenta; poudarja, da se za cilje socialnega napredka v zvezi s sistemi 
socialnega varstva in kakovostnim zaposlovanjem ne sme uporabljati makroekonomska 
pogojenost;

4. poudarja, da je v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 omenjeno uresničevanje 
cilja EU glede konkurenčne trajnosti, vendar ta pojem ni niti opredeljen kot cilj v 
primarnih pogodbah EU niti vključen v cilje trajnostnega razvoja OZN; zato poziva 
Komisijo, naj uresniči cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in 
členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ter naj natančneje opredeli 
odpornost, saj ne gre samo zmožnost biti kos izzivom, ampak tudi za zmožnost izvesti 
različne vrste prehoda na trajnosten, pravičen in demokratičen način19;

5. poudarja, da je treba socialni napredek vključiti kot prednostno nalogo za naložbe, 
skupaj z zelenim in digitalnim prehodom, da bi ranljive osebe zaščitili pred negativnimi 
posledicami sedanje krize; opozarja, da je treba načrte socialnega napredka vključiti v 
nacionalne načrte za okrevanje in odpornost z opisom izvajanja evropskega stebra 
socialnih pravic in socialnih naložb;

6. poudarja, da je zelo pomembno zagotoviti fiskalno prožnost za podporo naložbam v 
socialne pravice, pa tudi učinkovito vključevanje vseh načel evropskega stebra socialnih 
pravic v vseh fazah; poziva, naj se vsi predlagani fiskalni ukrepi predhodno ocenijo in 
spremljajo glede na določbe člena 9 PDEU, da se oceni njihov socialni učinek, in naj se 
obravnavajo le, če bodo prispevali k navzgor usmerjeni socialni konvergenci in višjim 
standardom blaginje v državah članicah;

7. obžaluje, da je način predstavitve podatkov v skupnem poročilu o zaposlovanju nejasen 
in da so podatki o gibanju plač, produktivnosti, kapitalskih dobičkih, subvencijah in 
davčnih olajšavah za podjetja ali davčnem primežu stroškov dela in kapitala pogosto 
nezadostni ali težko primerljivi; opozarja, da se ne meri multifaktorska produktivnost; 
poziva države članice, naj indeks enakosti spolov vključijo med orodja evropskega 
semestra in analizirajo strukturne reforme z vidika spola;

8. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo sveženj o kakovostnem zaposlovanju, 
vključno z zakonodajnimi pobudami za izboljšanje plač in zaščito dostojnih delovnih 
pogojev za vse, s posebnim poudarkom na delu na daljavo, pravici do odklopa, 
duševnem dobrem počutju na delovnem mestu, zdravju in varnosti pri delu, pravicah 
platformnih delavcev, zagotavljanju kakovostnih delovnih mest za kritične delavce ter 
krepitvi demokracije na delovnem mestu in vloge socialnih partnerjev ter kolektivnih 

19 Sporočilo Komisije z dne 9. septembra 2020 z naslovom Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2020 – 
načrtovanje poti k odpornejši Evropi (COM(2020)0493).
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pogajanj;

9. poudarja, da so socialni dialog in kolektivna pogajanja za delodajalce in sindikate 
najpomembnejši instrument za vzpostavitev poštenih plač in delovnih pogojev ter da 
močni sistemi kolektivnih pogajanj krepijo odpornost držav članic v času gospodarskih 
kriz;

10. poziva k oblikovanju kakovostnega svežnja o zaposlovanju in ugotavlja, da so 
makroekonomske politike, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaposlenosti in pravično 
obdavčitev, bistvene za vzdržnost naših nacionalnih pokojninskih sistemov v 
demografskem okviru staranja evropskega prebivalstva;

11. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do visokokakovostnega zdravstvenega 
varstva in naj zdravstvene sisteme prednostno usmerijo v preventivno zdravstveno 
varstvo, zlasti z izvajanjem ustreznih priporočil za posamezne države;

12. poudarja, da je pravično izvajanje programa znanj in spretnosti za Evropo ključno za 
spodbujanje zdravstvenih sistemov ter odpravo pomanjkanja znanj in spretnosti za ljudi 
na novih delovnih področjih; vendar opozarja, da program znanj in spretnosti ne 
zadostuje za spopadanje z vse večjo negotovostjo in revščino zaposlenih na trgu dela 
EU;

13. poziva k boljšemu usklajevanju med gospodarskimi in socialnimi politikami ter med 
različnimi skladi za okrevanje gospodarstva in strukturnimi skladi, da bi izboljšali 
sinergije in povečali sredstva za socialne naložbe;

14. poziva Komisijo, naj analizira beg možganov v nekaterih regijah in sektorjih ter podpira 
mobilne delavce z zagotavljanjem pravične mobilnosti in izboljšano prenosljivostjo 
pravic;

15. poudarja, da je treba vzpostaviti pravične pogoje za podjetja, ki želijo pridobiti javna 
sredstva in podporo, da te podpore ne bi prejela podjetja, ki imajo sedež v davčnih 
oazah, ne omogočajo tehtnega sodelovanja delavcev v zadevah podjetja oziroma 
možnosti soodločanja ali nimajo prepovedi bonusov za omejitev plač izvršnih 
direktorjev in najvišjih vodstvenih delavcev;

16. poudarja, da bi morala biti zato v evropski semester še naprej vključena ocena pravne 
države in učinkovitosti pravosodnega sistema;

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

Čeprav se pandemija covida-19 še ni končala, je zahtevala že ogromno smrti in močno 
prizadela zdravstvene sisteme, sisteme oskrbe in naša gospodarstva ter korenito spremenila 
način življenja in dela ljudi. Zaskrbljujoči rezultati v gospodarstvu prinašajo hude socialne in 
politične posledice poleg že tako zaskrbljujočih razmer in globokih strukturnih sprememb, 
povezanih z zelenim in digitalnim prehodom, ki vplivata na način proizvodnje in porabe, 
zlasti pa na svet dela.

Že pred tem smo se spoprijemali z zaskrbljujočimi razmerami, kot so velike neenakosti glede 
na dohodek, spol ali ozemlje, vse večja polarizacija trgov dela, vključno z negotovostjo in 
širjenjem nestandardnih delovnih ureditev z manjšo socialno zaščito delavcev, stagnacija plač, 
počasna rast ali visok odstotek brezposelnih mladih in mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, čeprav so bile med državami članicami in znotraj njih 
pomembne razlike. Pandemija covida-19 je razkrila posledice zmanjševanja sredstev in 
prenizkih naložb v zdravstvu, socialnem varstvu in drugih storitvah, kot sta usposabljanje in 
izobraževanje, ki ne zagotavljajo več enakih možnosti za vse, kar je postalo zlasti očitno po 
zadnji krizi in političnem odzivu EU nanjo, in posledica je nezadovoljstvo z demokracijo. 
Poleg tega so se zaradi pandemije covida-19, karantene in motenj v svetovnih dobavnih 
verigah morda pospešili nekateri trendi, povezani z digitalizacijo, kot sta avtomatizacija 
proizvodnje in korenito sektorsko prestrukturiranje. Strukturne spremembe so lahko povezane 
s priložnostmi, pa tudi z brezposelnostjo, regionalnimi razlikami in spori glede razporeditve 
virov in bogastva.

V teh razmerah se EU in njene države članice po eni strani spopadajo s pandemijo covida-19 
ter si prizadevajo za obnovo naših gospodarstev, obvladovanje škode in pospeševanje 
okrevanja, po drugi strani pa krepijo boj proti podnebni krizi in degradaciji okolja ter 
pripravljajo naše družbe in gospodarstva na zeleni in digitalni prehod ter na družbo in trge 
dela, ki temeljijo na znanju. Pričakujemo, da smo se iz prejšnje krize nekaj naučili in da bodo 
ti prehodi potekali pravično, tako da ne bosta prezrta noben posameznik in nobeno ozemlje, 
dediščina prihodnjih generacij pa ne bo ogrožena. 

Odziv Unije na krizo zaradi covida-19 je bil odločen in drugačen od prejšnjih odzivov, vendar 
moramo zagotoviti, da bo vključeval močno socialno zavezo in da se bodo izredni ukrepi 
podaljševali, dokler bo to potrebno, hkrati pa bodo celoviti in usklajeni, da bi zmanjšali 
tveganje in negotovost, kar je bistveno za dobro delovanje naših gospodarstev. EU in države 
članice so se na krizo, povezano z umrljivostjo in zdravjem, ter na upad BDP in zaposlovanja 
odzvale z največjo podporo doslej, in sicer z novim instrumentom SURE in edinstveno 
prožnostjo pri porabi sredstev kohezijske politike v okviru naložbene pobude za odziv na 
koronavirus in v okviru instrumenta Next Generation EU, vključno z mehanizmom za 
okrevanje in odpornost, s čimer so zagotovile 672,5 milijarde EUR posojil in nepovratnih 
sredstev predhodne finančne podpore. Države članice bodo v svoje načrte za okrevanje in 
odpornost vključile nacionalne načrte reform in naložb, oblikovane v skladu s cilji politik EU, 
ki temeljijo na zelenem in digitalnem prehodu.

Letošnji sveženj evropskega semestra je povezan z mehanizmom za okrevanje in odpornost. 
Čeprav zajema več socialnih vidikov kot v prejšnjih letih, ti vidiki v mehanizmu za okrevanje 
in odpornost niso dovolj pojasnjeni, da bi jih bilo mogoče spremljati, tako na primer okoljski 
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cilji. To poročilo ima torej dvojni namen.

Po eni strani poziva Komisijo in države članice, naj v svežnjih evropskega semestra ter 
mehanizmu za okrevanje in odpornost dosledno spoštujejo in izvajajo evropski steber 
socialnih pravic ter vključijo prihodnji akcijski načrt za njegov razvoj. Pri tem naj se kot 
smernica upošteva poročilo o močni socialni Evropi za pravičen prehod, ki ga je Evropski 
parlament potrdil 17. decembra 2020.

Po drugi strani pa je namen poročila pokazati, kako zelo pomembna je celovita vključitev tega 
socialnega pristopa, ne le za izboljšanje socialne kohezije in socialne pravičnosti, temveč tudi 
za našo gospodarsko uspešnost in odpornost ter za stabilnost naše demokracije in nadaljevanje 
skupnega evropskega projekta. 

Socialna razsežnost svežnja evropskega semestra

V okviru zdravstvenega, gospodarskega, socialnega in političnega načrta za spopadanje s 
pandemijo covida-19 je bistveno, da storimo vse, kar je v naši moči, in vzpostavimo prave 
politike za izhod iz pandemije in oživitev naših gospodarstev ter zagotovitev odpornosti naših 
sistemov. Zaradi kratkoročnega razmišljanja in velike financializacije so naša gospodarstva 
postala ranljiva. Vlade bi morale zmanjšati tveganja, da bi ponovno vzpostavile zaupanje 
podjetij in družin ter oživile naložbe in potrošnjo. Poročilo o strateškem predvidevanju 
vključuje koncept odpornosti, ki temelji na konceptu trajnostne rasti, opredeljenem v ciljih 
trajnostnega razvoja. Odpornost je opredeljena ne le kot zmožnost biti kos izzivom, ampak 
tudi kot zmožnost izvesti različne prehode na trajnosten, pravičen in demokratičen način.

Socialne cilje bi bilo treba vključiti v vso ustrezno zakonodajo in predpise, povezane z 
načrtom za okrevanje gospodarstva, ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic. Načrti 
za okrevanje in odpornost morajo odražati obsežna prizadevanja za reforme in naložbe, pri 
čemer ne sme manjkati noben element, saj bo le tako mogoče doseči napredek v smeri 
gospodarskega trga, ki bo enakopravnejši in socialno pravičnejši. Nacionalne načrte mora 
zato spremljati trdna socialna zaveza. Da bi ustvarili stabilna in kakovostna delovna mesta, 
zmanjšali neenakosti, premostili razlike med spoloma pri zaposlovanju, plačah in pokojninah 
– z okrepljenim ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem ter s prehodom na novo 
organizacijo oskrbe – in zagotovili varstvo vseh delavcev na delovnem mestu ali v delovnem 
okolju ter zagotovili minimalni dohodek, da bi lahko preprečili socialno izključenost 
najranljivejših oseb in skupin, si je treba prizadevati za navzgor usmerjeno konvergenco na 
področju delovnih in življenjskih razmer. Da bi zagotovili pomoč najranljivejšim, moramo 
uvesti politike dohodkovne podpore, kar je smiselno tako s socialnega kot z gospodarskega 
vidika. V ta namen bi bilo treba vzpostaviti evropski sistem pozavarovanja.

Kot je zapisano v poročilu o močni socialni Evropi za pravičen prehod, pravičen 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 pravičen 
prehod je izjemno pomembno, da se pri sprejemanju prihodnjih odločitev upoštevajo socialni 
vidiki z izboljšanjem demokratičnega nadzora, ki zagotavlja, da je Evropski parlament 
udeležen v vsem procesu. Prestrukturirati moramo socialno upravljanje in finančne 
instrumente, da bi dosegli socialno pravičen prehod v vsej Evropi. Samo z naložbami v 
izobraževanje in usposabljanje s potrdilom kompetenc za vsakega delavca in potencialnega 
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delavca ter ustreznim varstvom in dostopom do kakovostnih storitev, vključno s storitvami 
oskrbe, lahko zagotovimo, da ne bo nihče prezrt. Uresničevanje pravičnega prehoda mora biti 
neposredno povezano z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic. Povečati moramo 
skladnost naših gospodarskih in socialnih politik, saj ne bomo nikoli vzpostavili odpornejšega 
gospodarstva in družbe, če bosta ostali ločeni. 

Poleg tega moramo poskrbeti za vključevanje vidika enakosti spola s presečnim pristopom ter 
upoštevati še druge dejavnike neenakosti, kot so invalidnost, starost, etnično ali migrantsko 
poreklo, spolna usmerjenost ali geografski izvor. Med pandemijo covida-19 in zaporami se je 
že pokazala neenakopravna porazdelitev bremena dela na trgu dela in še zlasti doma. 
Raziskave o porabi časa kažejo, da kljub velikim nacionalnim razlikam ženske v vseh 
evropskih državah opravljajo več neplačanega dela kot moški, kar je neposredno povezano z 
razlikami pri zaposlovanju, plačah in pokojninah ter poklicno segregacijo. Poudarek na 
zelenih in digitalnih naložbah bi lahko prinesel velike priložnosti za moške delavce, kar bi 
povečalo razlike med spoloma in posledično tveganje za revščino in izključenost ter poglobilo 
demografske trende, kot so nizka stopnja rodnosti, odseljevanje in staranje prebivalstva. Poleg 
zelenih in digitalnih naložb se moramo odločno zavezati tudi socialnim naložbam, vključno s 
socialno infrastrukturo. Tako bodo naši sistemi socialnega varstva in oskrbe postali odpornejši 
na morebitne krize, obenem pa bo to pripomoglo k odpravi razlik med spoloma pri 
zaposlovanju, ki nastajajo zaradi močne poklicne segregacije na podlagi spola, kar pa 
kratkoročno ne bo izginilo, čeprav bi bilo to zaželeno. Zelo pomembno je, da tu lokalni organi 
sodelujejo s socialnimi inovacijami. V ospredju bi morale biti naložbe v zdravstvo, oskrbo in 
izobraževanje, vključno z univerzami in raziskovalnimi središči.

V ta namen in ob upoštevanju pandemije covida-19 je za nas bistveno, da dosežemo napredek 
pri oblikovanju dogovora o oskrbi, ki nam lahko omogoči, da se hkrati spopademo z izzivom 
demografskega prehoda v starejšo družbo z višjo stopnjo odvisnosti, kar je tudi izziv za 
vzdržnost naših sistemov socialnega varstva, ter z izzivom razlik med spoloma na trgih dela. 
Napredek na področju enakosti spolov ni le socialno pravičen, temveč tudi gospodarsko 
učinkovit za družbo, ki temelji na znanju, in sicer zaradi razlik med spoloma v izobraževanju, 
saj ima več žensk višjo stopnjo izobrazbe. Oskrbo moramo na novo organizirati, tako da ne bo 
samoumevno, da so za socialno varstvo zadolžene ženske, temveč bo postalo skupna 
družbena odgovornost. Ranljivost starejših v ustanovah za dolgotrajno oskrbo in delavcev, ki 
zanje skrbijo, po vsej Evropi kaže, kako nujno je doseči dogovor o oskrbi. 

Osrednja vloga socialne razsežnosti

Tudi če sprejmemo prave politične odločitve in bo pandemije kmalu konec, bodo njene 
gospodarske posledice gotovo hude in dolgotrajne, ne le za BDP. Gospodarske posledice in 
okrevanje bodo povezani z veliko preobrazbo, ki bo povzročila velike spremembe na 
evropskih trgih dela in velike izzive za naše modele socialnega varstva in oskrbe, s katerimi 
se bomo morali spoprijeti. Nujno moramo okrepiti svoje sisteme socialnega varstva in oskrbe, 
da bodo zagotavljali ustrezen življenjski standard prebivalcev, njihovo dostojanstvo in 
zaupanje v demokratične institucije. Pandemija je povzročila veliko negotovosti in pospešila 
nekatere spremembe, ki so že potekale. Zgodovina kaže, da se naši gospodarski sistemi težko 
odzivajo na hitre spremembe. Pandemija bi na primer lahko pospešila robotizacijo, kar bi 
vplivalo na stopnjo zaposlenosti, neenakost na trgih dela in širjenje konfliktov.
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Glede na to, da sočasno potekajo globoka strukturna preobrazba v zeleno in na znanju 
temelječe digitalno gospodarstvo in spremembe, ki jih je pandemija povzročila ali zgolj 
pospešila, je treba v središče naših skupnih in nacionalnih politik postaviti socialni vidik, da 
bi se v naših družbah dosegla višja stopnja socialne kohezije. To je bistveno za usmerjanje 
človeškega ravnanja k spremembam, ki so potrebne za boj proti pandemiji, in za ohranjanje 
programov izvajanja, če državljani menijo, da te politike odražajo interese vseh. Za 
spodbujanje naložb in potrošnje potrebujemo zaupanje v naših gospodarstvih, podjetjih in 
družinah. Javni sektor ima osrednjo vlogo pri spopadanju z negotovostjo in snovanju 
vključujočih načrtov. Vključitev socialnih načel v središče svežnja evropskega semestra ter 
načrtov za okrevanje in odpornost ni dobro le z družbenega, temveč tudi z gospodarskega in 
političnega vidika.

Če gospodarska politika ne bo skladna z našimi socialnimi cilji, naše politike za spodbujanje 
enakih možnosti ne bodo uspešne, tudi če so dobro zasnovane. Izobraževanje na primer ne 
pomeni več napredovanja v družbi kot v prejšnjih desetletjih. Posledično se neenakost ohranja 
skozi vse življenje, kar povzroča resne gospodarske težave, saj so nadarjeni posamezniki 
enakomerno porazdeljeni po vseh družbenih razredih ali spolih, priložnosti pa ne. Poleg tega 
razdvaja družbene in politične skupine, saj po mnenju več slojev prebivalstva vlade 
spodbujajo politike, ki jih vsakič izključujejo, hkrati pa trdijo, da obstaja enakopravnost glede 
priložnosti, in s tem odgovornost za lastno „neuspešnost“ prenašajo na državljane, kar 
ustvarja nezadovoljstvo z demokracijo in evropskim projektom. 

V zadnjih letih je razvoj raziskav o evropskih in svetovnih vrednotah pokazal, da se 
državljani, zlasti najmlajši, oddaljujejo od demokracije. To nezadovoljstvo z demokratično 
obliko vladavine spremlja bolj splošno nezaupanje v liberalne ustanove. Državljani so vse 
bolj nezadovoljni z uveljavljenimi političnimi strankami, predstavniškimi institucijami in 
pravicami manjšin. Prav tako so vedno bolj odprti za avtoritarne razlage demokracije, zato so 
lahka tarča za dezinformacije in populizem. Brexit je že pokazal, kakšne so posledice 
tovrstnega dogajanja za evropski projekt. 

Zaključujemo z ugotovitvijo, da smo v prelomnem obdobju zgodovine, ko več mednarodnih 
institucij in akademskih središč izpodbija zastarelo prepričanje, da gospodarska rast 
samodejno koristi vsem sektorjem družbe. Socialno tržno gospodarstvo bi moralo temeljiti na 
socialni pravičnosti. Naši družbi moramo pomagati, da spremembe, ki so posledica 
dolgoročnih trendov, aktualnih prehodov in krize zaradi covida-19, sprejme kot dobro 
priložnost za povečanje odpornosti, s čimer bi dosegli najvišje standarde kakovosti življenja 
ter spodbujali blaginjo za vse. Zeleni in digitalni prehod, staranje prebivalstva in kriza oskrbe 
so pokazali, da se bodo morali evropsko gospodarstvo, njegov trg dela, odnosi med 
delodajalci in delojemalci ter sistemi socialnega varstva in oskrbe zelo hitro in ustrezno 
prilagoditi, tudi z močno podporo državljanov. Še naprej moramo ohraniti čim večjo prožnost 
pri uporabi predpisov EU o javnih financah in fiskalni politiki, da bi zagotovili izredno 
financiranje za preprečevanje in ublažitev socialnih posledic pandemije covida-19. Od nas so 
odvisni naša blaginja in blaginja prihodnjih generacij, naše demokracije in naš skupni 
evropski projekt. Poiskati moramo nove odgovore na nove in stare izzive.


