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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи:

I. Следните предложения в своето предложение за резолюция:

– като взе предвид член 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

А. като има предвид, че засилването на координацията и управлението на 
икономическата политика се превърна в изключително важна необходимост с цел 
насърчаване на устойчивия и свързан със създаване на работни места растеж в ЕС,

Б. като има предвид, че политиките в областта на заетостта имат основно значение при 
стимулирането на растежа и конкурентоспособността, както и при 
предотвратяването на макроикономически дисбаланси,

II. Следните предложения в приложението към предложението за резолюция:

Относно създаването на рамка за многостранен надзор

1. да се създаде рамка за надзор, съставена от два стълба - икономически политики и 
политики в областта на заетостта, въз основа на член 121 и член 148 от ДФЕС.

2. да се засили ролята на Комитета по заетостта, съобразно предвиденото в член 150 от 
ДФЕС, при разглеждането на въпроси, свързани с трансграничната заетост.

3. във всички бюджетни оценки, предприетите от държавите-членки структурни 
реформи следва да се вземат под внимание, в частност пенсионните реформи и 
реформите в областта на здравеопазването.

4. да се гарантира, че "Европейският семестър" позволява един реален и своевременен 
принос от всички съответни заинтересовани страни.

5. да се предвиди включването на ЕП в необходимата степен в цикъла на надзор върху 
икономическите политики и политиките в областта на заетостта.

6. да се въведе устойчива и прозрачна рамка на наблюдение и оценка по отношение на 
насоките за заетостта, основани на водещи цели на ЕС, които да бъдат последвани 
от подходящи подцели, показатели и отчетни инструменти.

Относно укрепване на правилата на Пакта за стабилност и растеж (ПСР)

7. да се приложи система на санкциониране, която изключва бюджетните редове, 
целящи подобряване на условията на заетост и социалните условия за работниците, 
в частност Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ).
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Относно регулирането на финансовия пазар

8. да се насърчат мерки за подкрепа на разумни политики на възнаграждение, които са 
насочени към дългосрочен устойчив растеж, а не към краткосрочни печалби. Такива 
инициативи следва да се осъществяват в целия финансов сектор.


