
PA\685375SL.doc PE394.111v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2007/0000(INI)

20.9.2007

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o oblikovanju skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v 
povezavi s prožnostjo in varnostjo
(2007/0000(INI))

Pripravljavec mnenja: Olle Schmidt



PE394.111v01-00 2/3 PA\685375SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\685375SL.doc 3/3 PE394.111v01-00

SL

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja razpravo o prožni varnosti, ki jo je sprožila Komisija, in opozarja, da če 
„tempirana bomba“, ki jo predstavlja predvideno zmanjšanje deleža delovno sposobnega 
prebivalstva – ne bo sprožila spremembe v politiki trga dela, bo letna rast BDP za države 
EU-25 sistematično padla z 2,4 % za obdobje 2004–2010 na zgolj 1,2 za obdobje 2030–
2050;

2. ugotavlja, da se bo razmerje med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom najverjetneje 
podvojila in do leta 2050 dosegla 51 %, medtem ko se bo delovno sposobno prebivalstvo 
predvidoma zmanjšala za 30 milijonov; vztraja, da je treba potencial delovne sile 
izkoristiti v celoti in učinkovito, da bi dosegli trajnost naših pokojninskih in zdravstvenih 
sistemov;

3. zato obžaluje, da okorno nacionalno delovno pravo – to sicer ščiti tiste, ki so že v sistemu 
– lahko tudi oteži vstop tistim, ki si prizadevajo zanj; poudarja razpravo Komisije o tistih, 
ki so vključeni, in tistih, ki niso; pozdravlja prizadevanje, da bi mobilnost navzgor postala 
osrednji cilj pri opredeljevanju prožne varnosti;

4. ugotavlja pa, da socialna politika in delovno pravo ostajata v nacionalni pristojnosti; 
vztraja, da pri opredeljevanju prožne varnosti cilj ne sme biti iskanje ene rešitve za vse, 
pač pa rešitve, temelječe na najboljši praksi;

5. meni, da bi moralo prosto gibanje delavcev ostati v žarišču evropskih načrtov in da je 
treba še veliko vprašanj o združljivosti socialne ureditve v državah članicah obravnavati 
na evropski ravni.
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