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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy:

I. állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkére,

A. mivel a gazdaságpolitikák összehangolásának és a gazdasági irányításnak megerősítése 
nélkülözhetetlenné vált az Unióban a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés 
elősegítése érdekében;

B. mivel a foglalkoztatási politikák központi szerepet játszanak a növekedés és a 
versenyképesség ösztönzésében, valamint a makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzésében,

II. állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő javaslatokat:

A többoldalú felügyelet keretének létrehozásáról

1. Létre kell hozni  egy két pillérből – gazdasági politikák és foglalkoztatási politikák – álló 
felügyeleti keretet az EUMSz. 121. és 148. cikke alapján.

2. Meg kell erősíteni a Foglalkoztatási Bizottság  szerepét a határokon átnyúló 
foglalkoztatási kérdések kezelésében az EUMSz. 150. cikkében előírt módon.

3. Az összes költségvetési értékelés során figyelembe kell venni a tagállamok által 
megvalósított strukturális reformokat, különösen tekintettel a nyugdíj- és egészségügyi 
reformokra.

4. Biztosítani kell, hogy az európai szemeszter lehetővé tegye az összes érintett fél lényegi és 
időben történő hozzájárulását.

5. Biztosítani kell, hogy az Európai Parlamentet megfelelően bevonják a gazdasági és 
foglalkoztatási politikák felügyeleti ciklusába.

6. Megalapozott és átlátható kereteket kell bevezetni az uniós kiemelt célokon alapuló 
foglalkoztatási iránymutatások felügyeletére és értékelésére, melyeket megfelelő 
részcélok, mutatók és eredménytáblák segítségével kell nyomon követni.

A Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak szigorításáról

7. Egy olyan szankciókat alkalmazó rendszert kell létrehozni, amely kizárja a dolgozók 
foglalkoztatási és szociális helyzetének javítására irányuló költségvetési tételeket, 
különösen az Európai Szociális Alapot (ESF) és a Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 
(EGF).

A pénzügyi piac szabályozásáról
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8. A rövid távú nyereség helyett a hosszú távon fenntartható növekedésre irányuló, 
megalapozott javadalmazási politikákat támogató intézkedéseket kell ösztönözni. Ezeket a 
kezdeményezéseket az egész pénzügyi szektorban alkalmazni kell.


