UVODNIK

V Evropi se soočamo z izzivi, ki od nas terjajo preudarne odgovore.
Zato je toliko bolj pomembno, da države članice nadgrajujemo svoje
politike ob vzajemnem učenju, dobrih praksah ter preteklih izkušnjah.
Naša naloga ni samo to, da pravice obvarujemo, ampak da jih tudi
izboljšamo.
Menim, da so ohranjanje visokih delovnopravnih standardov, učinkovitega
socialnega sistema in spodbujanje socialnega dialoga ter dialoga s
civilno družbo dodana vrednost in konkurenčna prednost EU. Države
članice moramo v nacionalnih ukrepih zagotoviti, da so le – ti blizu našim
državljanom, da jih razumejo, poznajo. Pri vseh generacijah je potrebno
spodbujati pomen vseživljenjskega učenja in prilagodljivosti, saj bomo le
tako kos novim zahtevam, ki nam jih prinašajo spremembe.
Dajmo mladim možnost, da se čim hitreje vključijo na trg dela. Zagotovimo
jim kakovostno zaposlitev, da se bodo lažje odločali za družino. Naj nas
staranje prebivalstva ne prestraši, ampak naj bo vzpodbuda za odgovorno
ravnanje in načrtovanje.
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bomo skupaj iskali odgovore,
kako naj Evropa vlaga v prihodnost svojih državljanov: kako naj v praksi
uveljavlja načela prožne varnosti, kako naj izboljša položaj mladih, kako naj
se bori s socialno izključenostjo, kako naj se sooča z novimi razmerji med
generacijami in spodbuja solidarnost med njimi, kako naj zagotovi enake
možnosti za vse.
Predstavitev dobrih praks iz držav članic je za vse nas pomemben dejavnik
pri izmenjavi pozitivnih rezultatov in izkušenj. Je način, kako se lahko
učimo drug od drugega. Saj lahko le skupaj dosegamo boljše rezultate in
ustvarjamo boljšo prihodnost evropske družbe.
Vemo, da je Evropa v preteklosti zmogla obilo preudarnosti in poguma.
Vem, da ju bo zmogla tudi sedaj.

Marjeta Cotman
ministrica za delo, družino in socialne zadeve
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PREDNOSTNE NALOGE

»EVROPA, KI VLAGA V LJUDI, DELUJE ZA PRIHODNOST«
Ustvarjanje pogojev, ki dajejo možnost in priložnost za dostojno in
kakovostno življenje vsakomur, je danes med najpomembnejšimi
nalogami Evropske unije. Gospodarska rast, nova delovna mesta in
polna zaposlenost ter socialna kohezija so zato prednostne naloge
Evropske unije, ki želi postati konkurenčnejša, hkrati pa uresničevati
družbeno odgovornost in spodbujati trajnostni razvoj ob soočanju z
izzivi 21. stoletja. Evropa ima priložnost za razvoj le, če vlaga v ljudi,
v njihove potenciale ter v sisteme in strukture, po katerih bo Evropa
(p)ostala najboljši prostor za življenje in delo. Pri tem se mora opirati
na svoje dosežke in delovati za prihodnost.
V ta namen bo slovensko predsedstvo posvetilo posebno pozornost
nadaljnjemu razvoju politik zaposlovanja in socialnih politik, iskanju
ukrepov za obvladovanje demografskih izzivov, zagotavljanju enakih
možnosti za vse ter enakosti spolov.
V zakonodajnem procesu pa bo nadaljevalo s poenostavitvijo in
modernizacijo pravil koordinacije sistemov socialne varnosti in
si prizadevalo za čim večji napredek na tem področju kot tudi za
napredek pri odprtih zakonodajnih aktih.
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ZAPOSLOVANJE
Slovenija bo velik del svojega predsedovanja namenila vsebinam v
okviru lizbonske strategije. S pripravo novega triletnega cikla želimo
zagotoviti kontinuiteto in stabilnost prenovljene lizbonske strategije.
Vendar je treba upoštevati tudi demografske izzive in načela prožne
varnosti ter okrepiti prepoznavnost socialne dimenzije. Zavzemamo se
za vzpostavitev takšnega ravnotežja med gospodarsko, zaposlovalno
in socialno dimenzijo lizbonske strategije, ki bo zagotavljalo trajnostno
doseganje lizbonskih ciljev.
Predsedstvo bo v tem okviru nadaljevalo razpravo o prožni varnosti.
Predvsem se želimo osredotočiti na implementacijo skupnih načel
prožne varnosti na nacionalni ravni. V tem okviru bomo dali poseben
poudarek položaju mladih in starejših delavcev na trgu dela ter
vlogi socialnih partnerjev in drugih akterjev v procesih oblikovanja
in izvajanja politik prožne varnosti. Oblikovanje učinkovitih ureditev
prožne varnosti na nacionalni ravni bo namreč ena ključnih nalog
držav članic v naslednjem obdobju.
Slovensko predsedstvo izhaja iz predpostavke, da mora Evropa vlagati
v prihodnost, zato želimo osrednjo pozornost nameniti mladim in
njihovemu položaju v družbi. Poglobiti želimo razpravo o spodbujanju
zaposlovanja mladih, saj se mladi, ki naj bi bili gibalo družbe, danes
soočajo s posebno velikimi izzivi pri vstopanju na trg dela. Nedvomno
so mladi najbolj prilagodljiva kategorija aktivnega prebivalstva,
vendar potrebujejo tudi ukrepe, ki jim zagotavljajo varnost in
stabilnost. S skupnimi napori moramo poiskati ukrepe in načine, ki
naj vodijo k zmanjševanju brezposelnosti mladih in jim zagotavljajo
varnost in stabilnost ter nenazadnje lažje odločanje za ustvarjanje
družine in lažje usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega
življenja.
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SOCIALNE ZADEVE
Nove socialne realnosti današnje Evrope so posledica globokih
sprememb v evropskih družbah in terjajo celovite odgovore na
evropski, nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh. Jasnejšo sliko
o stanju pričakujemo iz pregleda stanja družbene realnosti (social
reality stocktaking), ki ga bo Evropska komisija zaključila spomladi
2008. Soočanje s socialnimi izzivi bo terjalo nadaljnjo modernizacijo
sistemov in struktur na lokalnih, regionalnih in nacionalnih ravneh.
Obenem se bo moralo odraziti tudi v posodobljeni Socialni agendi
2005-2010, ki jo pričakujemo do sredine leta 2008.
Med odzivi na sodobne socialne izzive ima osrednjo vlogo boj proti
revščini, zlasti revščini otrok in mladih, ter proti socialni izključenosti,
čemur bo slovensko predsedstvo namenjalo osrednjo pozornost.
Narediti moramo nadaljnje korake k cilju, da EU do leta 2010 odločno
zmanjša revščino in socialno izključenost. Med prednostnimi nalogami
predsedstva bo priprava novega cikla odprte metode koordinacije
na področju socialne zaščite in socialnega vključevanja ter nadaljnja
krepitev pozitivnih interakcij med lizbonsko agendo in skupnimi
socialnimi cilji držav članic.
Posebna pozornost bo prav tako namenjena vključevanju in
participaciji oseb, ki se soočajo z revščino, in tistih, ki so najbolj
oddaljeni od trga dela, ter oblikovanju strategij aktivnega
vključevanja. Med pomembnimi gradniki teh prizadevanj je
modernizacija socialnih storitev splošnega pomena v smeri izboljšanja
dostopnosti in kakovosti. Slovensko predsedstvo meni, da je potrebno
vložiti napore v oblikovanje skladnega evropskega okvirja za socialne
storitve, ki bo upošteval in spoštoval nacionalne tradicije.
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DEMOGRAFIJA
Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo evropsko razpravo o
demografskih izzivih, saj je od njihovega obvladovanja v veliki
meri odvisno doseganje lizbonskih ciljev. Verjamemo, da se družba
lahko uspešno sooča z izzivi 21. stoletja le ob medsebojnem sožitju
in spoštovanju vseh generacij. Zato bomo posebno pozornost
namenili novim razmerjem med generacijami in razvoju novih oblik
solidarnosti. Obravnavali bomo tudi dolgotrajno nego kot enega
pomembnejših vidikov medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja
ter se pri tem osredotočili na izboljšanje kakovosti in dostopnosti
dolgotrajne oskrbe.

ENAKE MOŽNOSTI
Ustvarjanje pogojev, ki zagotavljajo enake možnosti vsakemu
posamezniku, je naš skupni cilj. Slovensko predsedstvo si bo
prizadevalo zagotoviti trajnost rezultatov Evropskega leta enakih
možnosti, ki je zaznamovalo leto 2007.
Sledili bomo zavezi tria, da je treba še okrepiti aktivnosti za
zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije
invalidov. V ta namen bomo posebno pozornost namenili Konvenciji
Združenih narodov o pravicah invalidov. Kot predsedujoča država
bomo z različnimi aktivnostmi spodbujali Evropsko unijo in države
članice, da čim prej ratiﬁcirajo konvencijo in opcijski protokol ter
implementirajo določila v nacionalne predpise in politike oziroma
prakso. Nadalje se bo predsedstvo zavzemalo za izboljšanje možnosti
za zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov v okviru lizbonske
strategije in odprte metode koordinacije za socialno zaščito in socialno
vključevanje.
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ENAKOST SPOLOV
Na področju enakosti spolov bo slovensko predsedstvo sledilo ciljem
in prednostnim nalogam Evropskega pakta za enakost spolov, Načrta
za enake možnosti žensk in moških (2006 – 2010) ter lizbonske
strategije. Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo z uresničevanjem
zavez iz Deklaracije tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije
»K enakosti spolov v Evropski uniji«.
Poseben poudarek bo namenjen odpravi spolnih stereotipov v družbi
ter udeležbi žensk v družbi in krepitvi njihove vloge ter položaja.
Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo proces spremljanja izvajanja
Pekinških izhodišč za ukrepanje, v okviru katerega bomo razvili
indikatorje o deklicah in dekletih ter pripravili poročilo o ženskah v
procesih političnega odločanja.
Poudarek slovenskega predsedovanja bo tudi na spodbujanju
integracije načela enakosti spolov v vse relevantne politične procese
in področja.
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Neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost spolov
ter Konferenca o enakosti spolov
Brdo pri Kranju, 29. – 31. januar 2008
Spolni stereotipi so eden najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med
ženskami in moškimi na vseh področjih življenja in v vseh življenjskih
obdobjih. Konferenca »Odprava spolnih stereotipov: Misija (Ne)mogoče?«
bo skušala predstaviti možne načine za odpravo tradicionalnih spolnih vlog
in spolnih stereotipov zlasti na področjih izobraževanja, usposabljanja, trga
dela, kulture in medijev.
Konferenci bo sledilo neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost
spolov, ki je na področju enakosti spolov najpomembnejši dogodek v času
predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ministrice in ministri bodo razpravljali
o participaciji žensk v družbi ter o krepitvi njihove vloge in položaja. Ta
tema bo okvir za obravnavo vprašanj o uravnoteženi zastopanosti žensk
in moških v političnem odločanju, o krepitvi vloge in položaja deklic za
doseganje enakosti spolov ter o pomenu politik enakosti spolov v razvojnem
sodelovanju.

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje in
socialne zadeve
Brdo pri Kranju, 31. januar - 2. februar 2008
Iskanje ravnotežja med varnostjo in prožnostjo je dolgotrajen proces, ki
zahteva aktivno vključitev vseh akterjev. Na evropski ravni so bili v preteklih
letih narejeni pomembni koraki, ki bodo državam v oporo in pomoč pri
oblikovanju nacionalnih ureditev. Neprecenljiv je prispevek predhodnih
predsedstev, vključno s sprejemom skupnih načel prožne varnosti.
Slovensko predsedstvo želi zagotoviti nadaljevanje procesa in zato
spodbuditi poglabljanje razprave o prožni varnosti, še posebej v povezavi
z uveljavljanjem skupnih načel prožne varnosti ter koordinacije socialnih
politik in politik zaposlovanja. Pri tem bo predsedstvo posvetilo posebno
pozornost mladim in starejšim delavcem ter izzivom, s katerimi se na trgu
dela soočajo ženske.
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Konferenca: »Delo za mlade – blaginja za vse«
Brdo pri Kranju, 23. – 25. april 2008
Kljub dejstvu, da mladi s svojo energijo in elanom predstavljajo gibalo
družbe, so danes soočeni s posebno velikimi izzivi pri vstopanju na trg
dela. Nedvomno predstavljajo mladi najbolj prilagodljivo kategorijo
aktivnega prebivalstva, vendar potrebujejo tudi ukrepe, ki zagotavljajo
varnost in stabilnost. Predvsem moramo mladim zagotoviti možnost
lažjega in učinkovitega prehoda iz izobraževalnega sistema na trg dela.
Nadalje moramo mladim že pri prvi zaposlitvi nuditi stopnjo varnosti, ki
jim bo omogočala lažje odločanje za družinsko življenje. Glavni poudarek
konference bo področje zaposlovanja mladih, in sicer bodo ključne teme:
mladi in atipične zaposlitve, mladi in mobilnost, povezovanje trga dela in
izobraževanja ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Konferenca o demograﬁji - medgeneracijska solidarnost in
dolgotrajna oskrba
Brdo pri Kranju, 27. – 29. april 2008
Zaradi demografskih sprememb se družbe soočajo z novim razmerjem
in novimi odnosi med generacijami. Konferenca o medgeneracijski
solidarnosti in sodelovanju bo sestavljena iz dveh delov. V prvem delu
bomo poskušali redeﬁnirati koncept solidarnosti, v povezavi z iskanjem
novih oblik medgeneracijskega sožitja in sodelovanja, v drugem delu
pa bo obravnavana dolgotrajna oskrba kot eden od konkretnih primerov
medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja.
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7. evropsko srečanje oseb, ki se soočajo z revščino
Bruselj, 16. - 17. maj 2008
Osnovni namen srečanja je prisluhniti ljudem, ki se soočajo z revščino ter
vzpostaviti dialog s tistimi, ki oblikujejo politike za zmanjšanje revščine
in socialne izključenosti na ravni Evropske unije in na nacionalnih ravneh.
Gre tudi za spodbujanje k aktivnosti in vključevanje marginalnih skupin v
procese iskanja rešitev in oblikovanja strategij ter ukrepov za izboljšanje
njihovega položaja.

Konferenca: “Konvencija o pravicah invalidov črka na papirju in/ali realnost?”
Kranjska Gora, 22. - 23. maj 2008
Konferenca z neformalnim ministrskim srečanjem ministrov, pristojnih za
invalide, je namenjena politični implementaciji Konvencije OZN o pravicah
invalidov. Slovensko predsedstvo bo konferenco osredotočilo na napredek
evropske politike pri implementaciji konvencije, za kar so odgovorne
tako posamezne države članice kot Evropska unija v celoti. Pri tem bo
pozornost namenjena tudi speciﬁčnim temam, kot so življenje invalidov v
lokalni skupnosti, zaposlovanje invalidov in dostopnost v širšem pomenu
- dostopnost grajenega okolja, transporta, informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in medijev.
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SVETA MINISTROV
Februar
29. 2. 2008, Bruselj
Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov
Junij
9. - 10. 6. 2008, Luksemburg
Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov

NEFORMALNI SREČANJI MINISTROV
Januar
30. – 31. 1. 2008, Brdo pri Kranju
Neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost spolov
(v sodelovanju z Uradom za enake možnosti)
Februar
31. 1. – 2. 2. 2008, Brdo pri Kranju
Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne
zadeve
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KONFERENCE
Januar
29. – 30. 1. 2008, Brdo pri Kranju
»Odprava spolnih stereotipov: Misija (Ne)mogoče?«
(v sodelovanju z Uradom za enake možnosti)
April
23. – 25. 4. 2008, Brdo pri Kranju
»Delo za mlade – blaginja za vse«
27. – 29. 4. 2008, Brdo pri Kranju
Konferenca o demograﬁji - medgeneracijska solidarnost in dolgotrajna
oskrba
Maj
16. – 17. 5. 2008, Bruselj
7. evropsko srečanje oseb, ki se soočajo z revščino
(v sodelovanju z Evropsko mrežo za boj proti revščini - EAPN)
22. - 23. 5. 2008, Kranjska gora
»Konvencija o pravicah invalidov - črka na papirju in/ali realnost?«
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DRUGI DOGODKI
Marec
9. – 11. 3. 2008, Brdo pri Kranju
Sestanek Odbora glavnih inšpektorjev za delo (sestanek SLIC)
17. – 19. 3. 2008, Brdo pri Kranju
Neformalno srečanje Odbora za zaposlovanje (EMCO)
25. – 26. 3. 2008, Brdo pri Kranju
Srečanje medvladne skupine L’Europe de l’Enfance
April
29. – 30. 4. 2008, Brdo pri Kranju
Neformalni sestanek Odbora za socialno zaščito (SPC)
Maj
14. – 16. 5. 2008, Brdo pri Kranju
Sestanek korespondentov za skupni informacijski sistem za zaposlovanje (MISEP)
20. – 22. 5. 2008, Brdo pri Kranju
Srečanje korespondentov za skupni informacijski sistem socialne zaščite (MISSOC)
24. – 25. 5. 2008, Ljubljana
Evropski invalidski forum - letna skupščina
Junij
12. 6. 2008, Ženeva
Neformalno srečanje ministrov za delo v času mednarodne konference dela
na temo dostojnega zaposlovanja mladih
(v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela)
5. – 6. 6. 2008, Portorož
Delovni sestanek EURES managerjev
(v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje)
19. – 20. 6. 2008, Maribor
Sestanek generalnih direktorjev javnih zavodov za zaposlovanje in visoke
usmerjevalne skupine EURES (v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije
za zaposlovanje)
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