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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

I. στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 148 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του συντονισμού και της διακυβέρνησης των 
οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης έχει καταστεί ζωτική ανάγκη για την προώθηση
μιας σταθερής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές απασχόλησης θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην πρόληψη 
μακροοικονομικών ανισορροπιών,

II. στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για την πολυμερή εποπτεία 

1. Θέσπιση ενός πλαισίου εποπτείας, που θα αποτελείται από δύο πυλώνες - οικονομικές 
πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης - στη βάση των άρθρων 121 και 148 ΣΛΕΕ.

2. Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Απασχόλησης, όπως ορίζεται από το άρθρο 150 
ΣΛΕΕ, για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της διασυνοριακής απασχόλησης.

3. Σε όλες τις δημοσιονομικές αξιολογήσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών, ειδικότερα αυτές που αφορούν τις 
συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

4. Εξασφάλιση ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα επιτρέπει την σωστή και έγκαιρη συμβολή εκ 
μέρους όλων των ενεχομένων μερών.

5. Μέριμνα υπέρ της κατάλληλης συμμετοχής του ΕΚ στον κύκλο εποπτείας των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης.

6. Εισαγωγή ενός αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, στη βάση των πρωταρχικών στόχων
της ΕΕ, που θα συνοδεύεται από δευτερεύοντες στόχους, δείκτες και πίνακες
αποτελεσμάτων.

σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

7. Εφαρμογή ενός συστήματος κυρώσεων που θα αποκλείει δημοσιονομικά κονδύλια τα 
οποία θα στοχεύουν στην βελτίωση της απασχόλησης και των κοινωνικών συνθηκών των 
εργαζομένων, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).



PE445.981v01-00 4/4 PA\828832EL.doc

EL

σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών

8. Eνθάρρυνση μέτρων που στηρίζουν ορθές πολιτικές αποδοχών με στόχο την 
μακροπρόθεσμη σταθερή ανάπτυξη και όχι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Οι πρωτοβουλίες
αυτές πρέπει να εφαρμοσθούν σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα .


