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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un
monetāro komiteju:
I

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. pantu,
A. tā kā tagad ir īpaši nepieciešams nostiprināt ekonomikas politikas koordināciju un
pārvaldību, lai Eiropas Savienībā veicinātu ilgtspējīgu un darba vietu izveidi sekmējošu
izaugsmi;
B. tā kā nodarbinātības politikai ir svarīga loma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, kā
arī makroekonomikas nestabilitātes novēršanā;
II rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
Par daudzpusējas uzraudzības sistēmas izveidi
1. jāievieš uzraudzības sistēma, ko veido divas pamatdaļas — ekonomikas politika un
nodarbinātības politika, pamatojoties uz LESD 121. un 148. pantu;
2. kā paredzēts LESD 150. pantā, jāpalielina Nodarbinātības komitejas nozīme pārrobežu
nodarbinātības jautājumu risināšanā;
3. visos budžeta novērtējumos vajadzētu ņemt vērā dalībvalstu uzsāktās strukturālās
reformas, jo īpaši pensiju un veselības aprūpes jomā;
4. jānodrošina, ka „Eiropas pusgads” dod visām ieinteresētajām personām iespēju sniegt
īstenu un laicīgu ieguldījumu;
5. jānosaka, ka Eiropas Parlaments ir pienācīgi jāiesaista ekonomikas un nodarbinātības
politikas uzraudzības ciklā;
6. jāievieš tāda stabila un pārredzama uzraudzības un novērtēšanas sistēma attiecībā uz
nodarbinātības pamatnostādnēm, balstoties uz ES pamatmērķiem, kura jāizmanto par
pamatu, lai noteiktu attiecīgus pakārtotus mērķus, rādītājus un rezultātu apkopojumus;
Par Stabilitātes un izaugsmes pakta (SGP) noteikumu pastiprināšanu
7. jāievieš tāda sankciju sistēma, ko neattiecina uz budžeta pozīcijām, kuras ir paredzētas
darba ņēmēju darba un sociālo apstākļu uzlabošanai, jo īpaši uz Eiropas Sociālā fondu
(ESF) un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF);
Par finanšu tirgus regulējumu
8. veicināt pasākumus tādas stabilas atalgojuma politikas atbalstam, kas ir orientēta nevis uz
īstermiņa ieguvumiem, bet gan uz ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi. Šādas iniciatīvas
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vajadzētu īstenot visā finanšu nozarē.
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