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Nezaposlenost je največja
skrb evropskih državljanov.
Kljub upadanju svetovnega
gospodarstva, je bila EU
sposobna ustvariti pet 
milijonov novih delovnih
mest in zmanjšati 
nazaposlenost za dva 
milijona vse od leta 1997.
Kljub temu pa je v Uniji še
vedno okrog 14 milijonov
ljudi brez zaposlitve. 



Evropska unija 
�

Zaposlovanje je skupna skrb 

V letu 1997 je bila predstavljena Evropska zaposlitvena
strategija (EES), ki obravnava zaposlovanje kot zadevo
skupnega pomena in temeljni cilj EU.

V letu 2000 si je Unija postavila za cilj polno zaposlovanje
in ustvarjanje več in boljših delovnih mest. To 
predpostavlja: 

• Nepretrgano učenje in vseživljenjsko izobraževanje.
• Bistven porast v zaposlovanju, z ustvarjanjem 20 milijonov

novih delovnih mest do leta 2010.
• Povečanje kakovosti zaposlovanja.

Z uvajanjem skupne valute – evra – se je povečala osnova
za zdravo in stabilno gospodarsko politiko. Zmanjšala se
je predvsem tveganost za kratkoročna gospodarska 
gibanja. Sodelovanje gospodarskih politik bo postavilo
temelje stabilnosti evropskega trga dela. 



Evropski socialdemokrati  
�

Boj za polno zaposlovanje 

Za Evropske socialdemokrate sam boj proti 
nezaposlenosti ni dovolj. Evropski socialdemokrati 
zagovarjajo polno zaposlovanje. Za celotno Evropo mora
biti poudarek, poleg ustvarjanja služb, tudi na integraciji
zapostavljenih skupin na trgu dela (mladi in starejši 
ljudje, ženske, hendikepirani in druge manjšinjske 
skupine v populaciji). Integracija mora upoštevati tudi
skrb, povezano z družinskim življenjem, posebna 
pozornost pa mora biti namenjena tudi manj razvitim
regijam.

Za zagotovitev ciljev polnega zaposlovanja in ustvarjanja
večjih in boljših delovnih mest, mora EU vse svoje sile
usmeriti v bolj kakovostna delovna mesta in vsakomur
zagotoviti pravico do vseživljenjskega učenja. 



Bodoče koristi
�

Popoln dostop do trga dela 
za vse

Železna zavesa je padla pred več kot desetletjem, 
omejitev svobodnega gibanja delavcev iz srednje in
vzhodno evropskih držav pa še vedno obstaja.
Odstranitev teh pregrad se bo pokazala kot najbolj 
opazna sprememba na trgu dela.

Po pristopu bodo bodoče države članice polno 
sodelovale v Evropski zaposlitveni službi (EURES) in v
Evropskem socialnem fondu (ESF). EURES teži k
pospeševanju svobodnega gibanja delavcev med 17
državami – EU, Islandija in Norveška – medtem, ko 
se ESF, skupaj z drugimi politikami, spoprijema z 
dolgoročno nezaposlenostjo. 

Pripravljalna faza za polno uveljavitev EURES in ESF 
je zaključena. Bodoče države članice že sodelujejo v
skupnih bilateralnih projektih z obstoječimi državami 
članicami, za zagotavljanje možnosti zaposlovanja preko
mej.

Razširjenja Evropa s polnim zaposlovanjem je dosegljiva
realnost – Evropa, ki  bo prinesla izboljšanje ne samo
svojim članicam, ampak tudi sosednjim državam.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Če želite zvedeti več o delu Evropskih  
socialdemokratov na področju zaposlovanja si 
poglejte spletno stran:
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http://www.zlsd.si


