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Vprašanje za ustni odgovor O-000034/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Thomas Händel 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

Zadeva: Kaj je ocena AAA na socialnem področju? 

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru v Parlamentu oktobra 2014 izjavil, da 
želi, da bi EU na socialnem področju dosegla oceno AAA. V poročilu petih predsednikov z naslovom 
Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije je priporočen velik poudarek na zaposlenosti in 
socialnih razmerah ob upoštevanju, da ni enotne rešitve za vse. Svet za zaposlovanje, socialno 
politiko, zdravje in potrošniške zadeve je 7. decembra 2015 sprejel sklepe kot del vizije o oceni AAA 
na socialnem področju za Evropo, v katerih je poudaril, da bi morali v celoti izrabiti socialno upravljanje 
za to, da bi določili in obravnavali ključne skupne socialne in zaposlitvene izzive in trende, na katere bi 
morali biti pozorni, zato da bi uresničili skupne zaposlitvene in socialne cilje, vključno s cilji strategije 
Evropa 2020. Navesti je treba, da Komisija po prvotni napovedi še ni predložila konkretnih in 
strukturiranih informacij o napredku v smeri ocene AAA na socialnem področju.  

– Kako Komisija opredeljuje oceno AAA na socialnem področju za Evropo in ali lahko ponudi 
konkretne podrobnosti v zvezi s pojmom, njegovimi sestavnimi deli in osnovnimi cilji?  

– Katere obstoječe in nove mehanizme, postopke, kazalnike in merljive cilje – v okviru evropskega 
semestra in izven njega – bo uporabljala za dosego ocene AAA na socialnem področju ter kako? 
  

– Kakšen je njen podroben časovni načrt za uresničevanje te ocene?  

– Kako bo spodbudila zbliževanje na podlagi skupnih standardov na visoki ravni, katere vrste 
reform in zakonodaje namerava spodbujati na ravni EU in na nacionalni ravni, ter kako bo 
spremljala napredek pri doseganju teh standardov in ocene AAA na socialnem področju na 
splošno?  

– Kako bo zagotovila, da bo ocena AAA na socialnem področju dosežena za celotno EU in ne le za 
ekonomsko in monetarno unijo? 
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