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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic  
(KOM(2007)0803 DEL V – C6 0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0803) DEL V,

– ob upoštevanju člena 128(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0031/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora 
za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe o 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pregled nacionalnih programov reform 
držav članic iz letnega poročila Komisije o 
napredku in skupnega poročila o 
zaposlovanju kaže, da si morajo države 
članice še naprej prizadevati za obravnavo 
naslednjih prednostnih področij:

(2) Pregled nacionalnih programov reform 
držav članic iz letnega poročila Komisije o 
napredku in skupnega poročila o 
zaposlovanju kaže, da si morajo države 
članice še naprej prizadevati, da izpolnijo 
cilje polne zaposlenosti, kakovosti 
delovnih mest in socialne kohezije ter za 
obravnavo naslednjih prednostnih področij:
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– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo 
delovne sile in posodobiti sisteme socialne 
zaščite,

– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo kakovostno zaposlitev, povečati 
ponudbo delovne sile in posodobiti sisteme 
socialne zaščite, 

– izboljšati prilagodljivost delavcev in 
podjetij ter

– izboljšati prilagodljivost in varnost 
delavcev in podjetij ter 

– povečati vlaganja v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

– povečati vlaganja v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja sklicevanje na splošne cilje smernic, tj. polna zaposlenost, 
kakovost delovnih mest in socialna kohezija. Sklicevanje na kakovost delovnih mest in dodani 
pojem varnosti ustrezata uravnoteženemu pristopu prožne varnosti. To je v skladu s skupnim 
poročilom o analizi evropskih socialnih partnerjev o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo 
evropski trgi dela (18. oktober 2007), poročilom Evropskega parlamenta o prožni varnosti z 
29. novembra 2007 in s sklepi sveta EPSCO s 5. in 6. decembra 2007 o skupnih načelih 
prožne varnosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na integrirano naravo svežnja 
smernic bi morale države članice v celoti 
izvajati širše smernice ekonomskih politik 
–

(6) Glede na integrirano naravo svežnja 
smernic bi morale države članice pri 
izvajanju širših smernic ekonomskih 
politik v celoti upoštevati smernice za 
zaposlovanje –

Or. en

Obrazložitev

Glede na integrirano naravo smernic mora Svet v svoji odločbi o smernicah za zaposlovanje 
poudariti dejstvo, da morajo države članice upoštevati te smernice pri izvajanju splošnih 
smernic za gospodarsko politiko. 
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Pri izvajanju smernic države članice:
– upoštevajo zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in 
visoko stopnjo izobraževanja in 
usposabljanja ter varovanjem človekovega 
zdravja ter
– si prizadevajo za boj proti diskriminaciji 
na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnost ter starosti ali 
spolne usmerjenosti.
Države članice zagotovijo okrepljeno 
vzajemno delovanje med smernicami in 
odprto metodo usklajevanja na področju 
socialne zaščite in socialne vključenosti.

Or. en

Obrazložitev

Te klavzule temeljijo na novih socialnih klavzulah iz reformne pogodbe. Da bi okrepili 
socialno razsežnost prenovljene lizbonske strategije, je bistveno pozvati države članice, da 
okrepijo vzajemno delovanje med smernicami in odprto metodo usklajevanja na področju 
socialne zaščite in socialne vključenosti. Za namene preglednosti je pomembno te klavzule 
vključiti v odločbo Sveta.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga, odstavek po smernici 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri doseganju teh ciljev je treba ukrepe 
osredotočiti na naslednje prednostne 

Pri doseganju teh ciljev je treba ukrepe 
osredotočiti na naslednje prednostne 
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naloge: naloge:
– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo 
delovne sile in posodobiti sisteme socialne 
zaščite,

– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo kakovostno zaposlitev, povečati 
ponudbo delovne sile in posodobiti sisteme 
socialne zaščite, 

– izboljšati prilagodljivost delavcev in 
podjetij,

– izboljšati prilagodljivost in varnost 
delavcev in podjetij; in 

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga, oddelek 1, naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo 
delovne sile in posodobiti sisteme socialne 
zaščite

1. Spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo kakovostno zaposlitev, povečati 
ponudbo delovne sile in posodobiti sisteme 
socialne zaščite,

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 1. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Priloga, oddelek 1, smernica 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 19a
– z zagotavljanjem socialnega 
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vključevanja vseh ter bojem proti revščini 
in socialni izključenosti, tako da se 
združijo raven dohodkovne podpore, ki 
ljudem zadostuje za dostojno življenje, in 
povezava s trgom dela prek zaposlitvenih 
možnosti ali poklicnega usposabljanja, ter 
boljši dostop do zagotavljanja socialnih 
storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja boljšo integracijo aktivnega vključevanja smernic za 
zaposlovanje. V njem so poudarjeni trije glavni elementi aktivnega vključevanja: kombinacija 
ustrezne dohodkovne podpore s priložnostmi na trgu dela in boljšim dostopom do kakovostnih 
socialnih storitev. Ker se napredek, dosežen pri aktivnem vključevanju, analizira v okviru 
odprte metode usklajevanja na področju socialne zaščite in vključevanja, tudi aktivno 
vključevanje prispeva k prenovljeni lizbonski strategiji. Ta predlog spremembe je v skladu s 
pozivom, da se okrepi vzajemno delovanje med smernicami in odprto metodo usklajevanja na 
področju socialne zaščite in socialne vključenosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Priloga, oddelek 2, naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izboljšati prilagodljivosti delavcev in 
podjetij

2. Izboljšati prilagodljivost in varnost 
delavcev in podjetij; in 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 1. 
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga, oddelek 2, smernica 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje prožnosti v povezavi z 
varnostjo zaposlitve in zmanjševanje 
segmentacije trgov dela, ob upoštevanju 
vloge socialnih partnerjev:

Spodbujanje prožnosti v povezavi z 
varnostjo zaposlitve in zmanjševanje 
segmentacije trgov dela, ob upoštevanju 
vloge socialnih partnerjev ter naslednjih 
štirih bistvenih elementov:

– prožnih in zanesljivih pogodbenih 
dogovorov v okviru sodobnega delovnega 
prava, kolektivnih pogodb in organizacije 
dela;
– celovite strategije vseživljenjskega 
učenja za zagotovitev trajne 
prilagodljivosti in zaposljivosti delavcev, 
zlasti najranljivejših;
– učinkovite aktivne politike trga dela, ki 
ljudem omogoča, da se spopadejo s hitrimi 
spremembami, skrajša obdobja 
brezposelnosti in olajša prehod k novim 
zaposlitvam,
– sodobnih sistemov socialne varnosti , ki 
zagotavljajo ustrezno dohodkovno 
podporo in spodbujajo mobilnost na trgu 
dela;
pa tudi:

– s prilagoditvijo zakonodaje o 
zaposlovanju in po potrebi s pregledom 
različnih pogodbenih ureditev in ureditev
delovnega časa,

– s prilagoditvijo zakonodaje o 
zaposlovanju in po potrebi s pregledom 
različnih pogodbenih ureditev in ureditev 
delovnega časa ter okrepitvijo pravic 
delavcev ne glede na njihov zaposlitveni 
status,

– s spodbujanjem in razširjanjem 
inovativnih in prilagodljivih oblik 
organizacije dela, da se izboljšata kakovost 
in produktivnost dela, vključno z zdravjem 
in varnostjo,

– s spodbujanjem in razširjanjem 
inovativnih in prilagodljivih oblik 
organizacije dela, da se izboljšata kakovost 
in produktivnost dela, vključno z zdravjem 
in varnostjo.

– s podporo prehodom v poklicnem 
statusu, vključno z usposabljanjem, 
samozaposlitvijo, ustanavljanjem podjetij 

Države članice morajo uresničiti svoje 
načrte na podlagi skupnih načel prožne 
varnosti, ki jih sprejme Svet.
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in geografsko mobilnostjo.
Glej tudi integrirano smernico 
„Spodbujanje večje skladnosti med 
makroekonomskimi in strukturnimi 
politikami ter politikami zaposlovanja“ (št. 
5).

Glej tudi integrirano smernico 
„Spodbujanje večje skladnosti med 
makroekonomskimi in strukturnimi 
politikami ter politikami zaposlovanja“ (št. 
5).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja v smernice uravnotežen pristop prožne varnosti, ki je v skladu s 
skupnim poročilom o analizi evropskih socialnih partnerjev o ključnih izzivih, s katerimi se 
soočajo evropski trgi dela (18. oktober 2007), poročilom Evropskega parlamenta o prožni 
varnosti z 29. novembra 2007 in s sklepi sveta EPSCO s 5. in 6. decembra 2007 o skupnih 
načelih prožne varnosti. Vključuje štiri bistvene elemente prožne varnosti in dejstvo, da 
morajo države članice razviti svoje lastne pristope na podlagi njenih skupnih načel.

Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe
Priloga, po smernici 24, naslov in odstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam ciljev in meril:
V okviru evropske strategije zaposlovanja 
so bili dogovorjeni naslednji cilji in merila 
uspešnosti:
– da se vsaki brezposelni osebi omogoči 
nov začetek, in sicer za mlade v roku 4 
mesecev po nastopu brezposelnosti in za 
odrasle v roku 12 mesecev, v obliki 
usposabljanja, preusposabljanja, delovne 
prakse, delovnega mesta ali drugega 
zaposlitvenega ukrepa, po potrebi v 
povezavi s stalno pomočjo pri iskanju 
zaposlitve,
– da bi moralo biti do leta 2010 25 % 
dolgotrajno brezposelnih vključenih v 
aktivne ukrepe v obliki usposabljanja, 
preusposabljanja, delovne prakse ali 
drugih zaposlitvenih ukrepov s ciljem 
doseči povprečje treh vodilnih držav 
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članic,
– da imajo iskalci zaposlitve na celotnem 
ozemlju EU dostop do vseh ponudb za 
zaposlitev, ki jih objavljajo službe za 
zaposlovanje držav članic;
– dvig dejanske povprečne upokojitvene 
starosti na ravni Evropske unije ob 
odhodu s trga dela za pet let do leta 2010 
(v primerjavi z 59,9 let v letu 2001),
– do leta 2010 zagotoviti otroško varstvo 
najmanj 90 % otrok od starosti 3 let do 
začetka obveznega šolanja in vsaj za 33 % 
otrok do starosti 3 let,
– povprečni delež oseb, ki predčasno 
opustijo šolanje, na ravni EU največ 
10  %,
– do leta 2010 bi v EU moralo imeti 
končano srednješolsko izobrazbo najmanj 
85 % dvaindvajsetletnikov,
– da bi povprečni delež udeležencev 
vseživljenjskega učenja v EU moral 
znašati najmanj 12,5 % odraslega, za delo 
sposobnega prebivalstva (starostna 
skupina od 25 do 64 let).

Or. en

Obrazložitev
Zaradi preglednosti morajo biti cilji in merila v okviru evropske strategije zaposlovanja še 
naprej našteti kot priloga smernicam. 
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OBRAZLOŽITEV

V svojem strateškem poročilu o prenovljeni lizbonski strategiji za rast in delovna mesta z 11. 
decembra 2007 je Komisija sklenila, da lizbonska strategija za rast in delovna mesta deluje. 
Spomladanskemu Svetu 2008 predlaga, naj ponovno potrdi sedanje smernice za rast in 
zaposlovanje, vključno s smernicami za zaposlovanje, za naslednji krog 2008–2010 ter se 
osredini na okrepitev njihovega izvajanja v nacionalnih reformnih programih držav članic.  

Vaša poročevalka se strinja, da prenovljena lizbonska strategija prinaša prve rezultate. Glede 
na novejše gospodarske napovedi Evropske komisije se je rast BDP v EU dvignila z 1,8 % v 
letu 2005, pričakuje pa se, da bo leta 2007 narasla na 2,9 % in leta 2008 na 2,4 %. Leta 2007 
je bilo v EU ustvarjenih 3,6 milijona novih delovnih mest, pričakuje pa se, da jih bo v 
obdobju 2008–2009 ustvarjenih 4,5. Stopnja zaposlenosti za zdaj znaša približno 65 % vsega 
delovno sposobnega prebivalstva, pričakuje pa se, da bo leta 2009 presegla 66 %, medtem ko 
je pričakovati, da bo stopnja brezposelnosti z 8, 9 % leta 2005 padla na 7,3 % leta 2007 in 7,1 
% leta 2008. Vendar bo glede na nedavne pretrese na finančnih trgih v ZDA in v nekoliko 
manjši meri v EU treba rahlo zmanjšati napovedi rasti za EU. Zato mora EU povečati svoja 
prizadevanja za okrepitev trikotnika znanja (raziskave, izobraževanje in inovacije) v središču 
lizbonske strategije, da bo ustvarila svojo lastno dinamiko rasti. 

Poleg tega vaša poročevalka meni, da prenovljena lizbonska strategija ne prinaša koristi vsem 
evropskim državljanom. Posebno pozornost je treba nameniti dejstvu, da sedaj šest milijonov 
mladih v EU zgodaj preneha šolanje. To je 15 % vseh mladih med 18. in 24. letom. Leta 2006 
je bilo 40 % vseh brezposelnih v EU mladih. Poleg tega je bila leta 2006 stopnja 
brezposelnosti med tistimi, ki niso državljani EU, skoraj dvakrat višja kot med državljani EU. 
Prizadete so tudi osebe z najnižjimi prihodki: 78 milijonov ljudi – ali 16 % prebivalstva EU –
je revnih ali jim grozi revščina. Dejstvo, da je v EU 14 milijonov zaposlenih revnih, tudi kaže, 
da lizbonska strategija za rast in delovna mesta ne prinaša koristi na področju socialnega 
vključevanja. 

Poleg tega je prenovljena lizbonska strategija morda ustvarila nova delovna mesta, vendar ta 
niso vedno boljša. Novejši podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti kažejo, da se 
število pogodb za določen čas in zaposlitev za krajši delovni čas v EU kot celoti ni zmanjšalo, 
pač pa še vedno postopno raste. Medtem ko je število oseb, zaposlenih za krajši delovni čas, 
zraslo s 16,2 % na 18,1 % med letoma 2000 in 2006, se je delež zaposlenih s pogodbo za 
določen čas povečal z 12,3 % na 14,4 %. Še pomembneje pa je, da se je med letoma 2000 in 
2006 povečal tudi delež neprostovoljnih pogodb za določen čas v EU  na 7,5 % za ženske in 
6,7 % za moške. Leta 2005 je imela skoraj tretjina žensk in moških, mlajših od 30 let, 
pogodbe za določen čas, približno 40 % od teh pa je bilo neprostovoljno zaposlenih za 
določen čas. Poleg tega podatki Statističnega urada Evropskih Skupnosti kažejo, da so se 
javni izdatki za ukrepe aktivne politike trga dela v zadnjih nekaj letih nekoliko zmanjšali: za 
EU-15 z 0,701 % BDP leta 2003 na 0,64 % leta 2004 in na 0,544 % leta 2005 ter za vso EU z 
0,62 % leta 2004 na 0,525 % leta 2005. Ti podatki kažejo, da si države članice še ne 
prizadevajo za uravnotežen pristop prožne varnosti.

Vaša poročevalka odločno podpira zahtevo spomladanskega evropskega Sveta 2007, da je 
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treba bolj upoštevati skupne socialne cilje držav članic v okviru lizbonske strategije, da se 
zagotovi neprekinjena podpora državljanov Unije evropskemu povezovanju. Evropski 
spomladanski Svet je poudaril tudi, da se je treba za okrepitev socialne kohezije boriti proti 
revščini in socialnemu izključevanju, zlasti proti revščini otrok, poleg tega pa je treba vsem 
otrokom nuditi enake možnosti. Glede na to, da lizbonska strategija ne prinaša koristi na 
področju socialnega vključevanja, vaša poročevalka predlaga, da se sedanja lizbonska 
strategija za rast in delovna mesta preusmeri v strategijo, ki bi temeljila na rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in vključevanju. V zvezi s tem želi opozoriti na obveze Evropskega sveta s 15. 
in 16. junija 2006, ki je sprejel prenovljeno strategijo trajnostnega razvoja EU, da bo uporabil 
sinergije med lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta in strategijo trajnostnega razvoja 
EU. V teh dveh strategijah je upoštevano, da se gospodarski, socialni in okoljski cilji lahko 
vzajemno dopolnjujejo in jih je treba razvijati skupaj. Eden ključnih izzivov za strategijo 
trajnostnega razvoja EU je oblikovanje socialno vključujoče družbe, v kateri se predlagajo 
operativni cilji in naloge, da se zmanjša število ljudi, ki jim grozita revščina in socialna 
izključenost, ter se tako znatno poveča udeležba žensk, starejših delavcev in migrantov na 
trgu dela in spodbuja večje zaposlovanje mladih. V skladu s prenovljeno strategijo 
trajnostnega razvoja EU in sklepov Sveta iz leta 2007 o lizbonski agendi vaša poročevalka 
meni, da je bistveno spodbujati sprejetje skupnih socialnih standardov na ravni EU in boljše 
izvajanje obstoječih, povečati prizadevanja za boj proti revščini zaposlenih in vzpostaviti 
povezavo med integriranimi smernicami na eni strani in odprto metodo usklajevanja za 
socialno zaščito in socialno vključenost na drugi. Uvedba novih obvez v smernice omogoča 
tudi okrepitev socialne razsežnosti prenovljene lizbonske strategije.  

Da bi zagotovili, da prenovljena strategija ne bi ustvarjala samo delovnih mest, ampak tudi 
boljša delovna mesta, to poročilo odločno priporoča, da se uravnotežen pristop prožne 
varnosti vključi kar v smernice za zaposlovanje. To poročilo temelji na poročilu Evropskega 
parlamenta, ki ga je pripravil Ole Christensen in je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 29. 
novembra 2007, v katerem je predlagal Evropskemu svetu, naj sprejme uravnotežen sveženj 
splošnih načel, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostne zaposlitve in krepitvi vrednot 
evropskega socialnega modela. Upošteva tudi sklepe sveta EPSCO s 5. in 6. decembra 2007, 
v katerih je bila sprejeta vrsta skupnih načel prožne varnosti. V skladu s priporočili socialnih 
partnerjev in poročilom Evropskega parlamenta je Svet izrecno priznal pomembnost trdnega, 
integriranega in uravnoteženega pristopa prožne varnosti. Vaša poročevalka pozdravlja tudi 
dejstvo, da je svet EPSCO povabil Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi državam 
članicam zagotovila ugodne pogoje za uravnoteženo izvajanje pristopa prožne varnosti in 
sprožila javno pobudo v tesnem sodelovanju z evropskimi socialnimi partnerji, da se 
zadevnim interesnim skupinam na trgu dela olajša prevzem načel ter poveča ozaveščenost 
državljanov o prožni varnosti in njeni temeljni logiki, glavnih elementih in posledicah. 

Vaša poročevalka želi poudariti osrednji pomen partnerstva med vladami na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni, nacionalnimi parlamenti, socialnimi partnerji in civilno družbo 
pri izvajanju smernic za zaposlovanje. Boljša vključenost interesnih skupin bo izboljšala 
rezultate strategije zaposlovanja in okrepila javno razpravo. 

Vaša poročevalka je razočarana nad dejstvom, da lizbonski program Skupnosti 2008–2010 
vsebuje le omejene konkretne obveze na socialnem področju. Zato poziva Komisijo, naj 
sprejme ambiciozno prenovljeno socialno agendo do sredine leta 2008, ki mora biti dopolnilni 
in pomembni del lizbonske strategije. Prenovljena socialna agenda ne sme zajemati samo 
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izobraževanja, migracij in demografskega razvoja ter pomagati pri reševanju pomanjkanja 
znanja in spretnosti, ampak mora vsebovati tudi jasne obveze za okrepitev evropskega 
socialnega pravnega reda, da se izboljša kakovost zaposlitve ter odpravljajo socialna 
izključenost, diskriminacija in revščina.  

V luči zgoraj navedenega želi vaša poročevalka skleniti, da sedanje smernice za zaposlovanje 
ne potrebujejo popolne revizije, ampak jih je treba spremeniti v natančno določenih točkah. 
Čeprav podpira predloge sprememb Komisije za obrazložitveno besedilo k smernicam za 
zaposlovanje, vaša poročevalka poziva tudi k reviziji smernic samih, da se poveča vidnost 
potrebnih sprememb. Predlagani seznam predlogov sprememb za smernice za zaposlovanje 
zadeva zlasti okrepitev socialne razsežnosti lizbonske strategije (in njene preglednosti), 
kakovost zaposlitve v smernicah z uvedbo uravnoteženega pristopa prožne varnosti in uvedbo 
klavzule o aktivnem vključevanju. Vaša poročevalka pozdravlja dejstvo, da Evropska 
komisija vključuje cilje in merila v okvir evropske strategije zaposlovanja v obrazložitvi. Za 
namene preglednosti vseeno predlaga, da naj ti cilji in merila ostanejo našteti tudi kot priloga 
smernicam.
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