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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie economische en monetaire zaken:
I. onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
– gelet op artikel 148 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
A. overwegende dat de versterking van de coördinatie van het economisch beleid en bestuur
een cruciale voorwaarde is geworden voor de bevordering van duurzame groei en de
schepping van werkgelegenheid in de EU,
B. overwegende dat het werkgelegenheidsbeleid een centrale rol kan spelen bij de
stimulering van de groei en het concurrentievermogen en bij de voorkoming van macroeconomische onevenwichtigheden,
II. onderstaande suggesties in de bijlage bij de ontwerpresolutie op te nemen:
Betreffende de vaststelling van een kader voor multilateraal toezicht
1. De vaststelling van een kader voor toezicht dat, gebaseerd op de artikelen 121 en 148 van
het VWEU, op twee pijlers berust – economisch beleid en werkgelegenheidsbeleid.
2. Een belangrijkere rol van het comité voor de werkgelegenheid, zoals omschreven in
artikel 150 van het VWEU, bij de aanpak van grensoverschrijdende
werkgelegenheidskwesties.
3. Bij alle begrotingsevaluaties moet rekening worden gehouden met structurele
hervormingen die door de lidstaten worden uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en
pensioenhervormingen.
4. De waarborg dat het Europees Semester de gelegenheid biedt voor een daadwerkelijke en
tijdige bijdrage van alle betrokken belanghebbenden.
5. Een passende betrokkenheid van het Europees Parlement bij de toezichtcyclus voor het
economische en werkgelegenheidsbeleid.
6. De invoering van een degelijk en transparant toezicht- en evaluatiekader voor
werkgelegenheidsrichtsnoeren die gebaseerd zijn op centrale EU-doelstellingen,
aangevuld met passende subdoelstellingen, indicatoren en scoreborden.
Betreffende de aanscherping van de regels van het stabiliteits- en groeipact
7. De invoering van een sanctiestelsel dat niet van toepassing is op begrotingslijnen die
bedoeld zijn voor de verbetering van de sociale en de werkomstandigheden van
werknemers, waaronder met name het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds
voor de aanpassing aan de mondialisering.
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Betreffende de regulering van de financiële markten
8. De stimulering van maatregelen voor een solide beloningsbeleid dat gericht is op
duurzame langetermijngroei in plaats van op kortetermijnwinsten. Dergelijke initiatieven
moeten in de hele financiële sector worden toegepast.
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