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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný
výbor, aby začlenil:
I. tyto návrhy do svého návrhu usnesení:
– s ohledem na článek 148 Smlouvy o fungování Evropské unie,
A. vzhledem k tomu, že posílení koordinace a řízení hospodářské politiky se stalo nutností
pro podporu udržitelného růstu v EU, jenž vytváří pracovní příležitosti,
B. vzhledem k tomu, že politiky zaměstnanosti hrají hlavní úlohu při stimulaci růstu,
konkurenceschopnosti a při omezování makroekonomické nerovnováhy,
II. tyto návrhy do přílohy návrhu usnesení:
Vytvoření rámce pro mnohostranný dohled
1. vytvořit rámec dohledu, který budou tvořit dva pilíře – hospodářské politiky a politiky
zaměstnanosti – podle článků 121 a 148 SFEU;
2. posílit roli Výboru pro zaměstnanost při řešení otázek zaměstnanosti přeshraničního
charakteru, jak je stanoveno v článku 150 SFEU;
3. při všech hodnoceních rozpočtu by měl být brán zřetel na strukturální reformy provedené
členskými zeměmi, a to zejména na reformu důchodového systému a zdravotnictví;
4. zajistit, aby evropský semestr umožnil skutečný a včasný příspěvek všech relevantních
zúčastněných stran;
5. přijmout opatření k tomu, aby byl EP přiměřeně zapojen do cyklu dohledu nad
hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti;
6. zavést řádný a transparentní rámec pro monitorování a hodnocení zásad zaměstnanosti
založený na hlavních cílech EU, na který se naváže přiměřenými dílčími cíli, ukazateli
a srovnávacími tabulkami;
Posílení pravidel Paktu o stabilitě a růstu (PSR)
7. zavést systém sankcí, který nezahrne rozpočtové položky zaměřené na zlepšení
zaměstnanosti a sociálních podmínek zaměstnanců, zejména Evropský sociální fond
(ESF) a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);
Regulace finančního trhu
8. stimulovat přijímání opatření na podporu řádných politik odměňování, které se zaměřují
na dlouhodobý udržitelný růst spíše než na krátkodobé zisky; takové iniciativy by měly
být uplatňovány v celém finančním odvětví.
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