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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 85. seji 21. 6. 2017 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Sporočila Evropske komisije
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru
in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Evropske
komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic (v
nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske
komisije v Sloveniji, ki je predstavil vsebino Sporočila Evropske komisije in vodilne
razloge za njegov nastanek. Pojasnil je, da je v skladu s prizadevanji Evropske unije
za bolj pravično in socialno unijo v interesu Slovenije sodelovati pri poenotenju
socialne politike med državami članicami Evropske unije in vzpostavitvi minimalnih
standardov socialnega varstva. Obrazložil je, da čeprav sistemi socialnega varstva v
Evropski uniji navadno veljajo za ene najnaprednejših se le-ti med državami
članicami zelo razlikujejo glede na raven socialne zaščite, ki jo zagotavljajo svojim
državljanom. Ekonomski razlogi in spreminjajoča se trg dela in družba kažejo, da
Evropska unija danes poleg gospodarskega razvoja potrebuje tudi razvoj na področju
sociale. Ravno to pa v prek 20 ključnih načel opisuje evropski steber socialnih pravic.
Poudaril je, da bi skozi skupno razglasitev evropskega stebra socialnih pravic dosegli
politično zaobljubo držav članic, ne da bi spreminjali njihove pristojnosti na tem
področju ali obstoječo zakonodajo. Poleg tega je razložil, da je Evropska komisija v
pripravi Sporočila tesno sodelovala s socialnimi partnerji in zagotovila pregled
napredka preko socialnih kazalnikov in povezane analize v sklopu obstoječega
Evropskega semestra, zaradi česar se ne ustvarja dodatnih stroškov ali potrebe po
dodatni birokraciji.

Katja Rihar Bajuk, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, je predstavila tudi Predlog stališča Vlade Republike Slovenije do
Sporočila Evropske komisije. Obrazložila je, da Vlada pozdravlja trud in prizadevanje
Evropske komisije za nadgradnjo socialnega dialoga in sodelovanje socialnih
partnerjev v pripravi evropskega stebra socialnih pravic. Prav tako je izrazila podporo
Vlade za dostopnost evropskega stebra vsem članicam EU, ne le državam znotraj
evro območja.
Člani komisije podpirajo predlog stališča, saj menijo, da izpostavlja nujnost za
nadaljevanje razprave na evropski in nacionalni ravni, in da je socialna varnost, ki
ureja delovne pogoje, enakost, zdravstveno varstvo ipd. ključnega pomena za
življenje državljanov v Evropski uniji. Člani komisije se strinjajo, da je uskladitev
socialnih politik potrebna ne le med državami članicami v evro območju, temveč tudi
med ostalimi državami članicami, ki niso v evrskem območju. Člane komisije je,
zaradi redke uporabe institucije skupne razglasitve, zanimalo, na kakšen način se bo
zagotovila vzpostavitev minimalnih standardov socialne varnosti, saj področje
socialne politike tudi po vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic ostaja v
domeni držav članic. Skupna razglasitev namreč ni pravno zavezujoč institut, temveč
služi le kot politična zaobljuba, kar pomeni, da je rezultat omenjenega instituta
odvisen predvsem od politične volje v državah članicah. Prav tako so člani komisije
poudarili, da je zaradi globalizacije potrebno zagotoviti socialno varnost tudi
posameznikom, ki opravljajo delo v novih-sodobnih oblikah, kot so npr. delo prek
spleta, delo za določen čas, projektno delo, ipd. Poudarili so, da so časi, ko je bil
posameznik zaposlen pri istem delodajalcu od vstopa na trg dela do upokojitve
preteklost zato se morajo države članice in Evropska unija čim prej prilagoditi novim
razmeram. Obenem poudarjajo, da se mora Evropska komisija med drugim
osredotočiti tudi na preprečevanje porasta stroškov in birokracije, ki bodo potrebni za
izvedbo načel evropskega stebra socialnih pravic. Poleg tega so člani komisije
opozorili tudi na jezikovno nejasnost pojmov prihodek na starost in pokojnina, ki so
kot del socialnih pravic potrebne za socialno in pravično EU in predstavnike
ministrstva zaprosili za dodatno pojasnilo glede prihodkov upokojencev, ki jih
omenjeno Sporočilo Evropske komisije zajema.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je sprejela mnenje, da podpira
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Evropske komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dr. Janvit Golob.
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