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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą:

I. į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnį,

A. kadangi kilo būtinybė gerinti ekonomikos politikos koordinavimą ir valdymą, siekiant 
skatinti tvarų ES ekonomikos augimą, kuriam vykstant būtų kuriamos darbo vietos,

B. kadangi užimtumo politikai tenka esminis vaidmuo skatinant ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą, taip pat užkertant kelią makroekonominės pusiausvyros sutrikimams,

II. į pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šiuos pasiūlymus:

Daugiašalės priežiūros sistemos kūrimas

1. remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 121 ir 148 straipsniais, sukurti 
priežiūros sistemą, kurią sudarytų du ramsčiai – ekonomikos politika ir užimtumo 
politika;

2. stiprinti SESV 150 straipsnyje numatyto Užimtumo komiteto vaidmenį sprendžiant 
tarpvalstybinius užimtumo klausimus;

3. atliekant biudžeto vertinimą, reikėtų atsižvelgti į valstybių narių vykdomas struktūrines 
reformas, visų pirma pensijų ir sveikatos apsaugos reformas;

4. užtikrinti, kad rengiant „Europos semestrą“ iš tikrųjų laiku dalyvautų visos susijusios 
suinteresuotos šalys;

5. užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų tinkamai įtrauktas į ekonomikos ir užimtumo 
politikos priežiūros ciklą;

6. nustatyti patikimą ir skaidrią sistemą, pagal kurią remiantis pagrindiniais ES tikslais būtų 
stebima ir vertinama, kaip įgyvendinamos užimtumo gairės, ir kurią papildytų tinkami 
daliniai tikslai, rodikliai ir rezultatų suvestinės;

Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taisyklių griežtinimas

7. įgyvendinti sankcijų sistemą, netaikomą biudžeto eilutėms, kurių lėšomis siekiama gerinti 
darbuotojų darbo ir socialines sąlygas, visų pirma netaikomą Europos socialiniam fondui 
ir Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (PGPF);

Finansų rinkos reguliavimas

8. skatinti priemones, kuriomis remiama patikima atlyginimų nustatymo politika, pagal kurią 
didžiausias dėmesys skiriamas ilgalaikiam tvariam augimui, o ne trumpalaikiam pelnui. 
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Tokios iniciatyvos turėtų būti įgyvendinamos visame finansų sektoriuje.


