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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie:

I. następujących wskazówek w końcowym tekście projektu rezolucji:

– uwzględniając art. 148 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

A. mając na uwadze, że niezwykle istotne stało się zacieśnienie koordynacji polityki 
gospodarczej i wzmocnienie zarządzania gospodarką, aby stymulować trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy w UE,

B. mając na uwadze, że polityka zatrudnienia odgrywa kluczową rolę w pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności oraz w zapobieganiu zaburzeniom 
makroekonomicznym,

II. następujących wskazówek w końcowym tekście załącznika do projektu rezolucji:

W sprawie ustanowienia ram wielostronnego nadzoru

1. Ustanowienie ram nadzoru gospodarczego obejmujących dwa filary – politykę 
gospodarczą i politykę zatrudnienia –  na podstawie art. 121 i 148 TFUE.

2. Wzmocnienie roli Komitetu ds. zatrudnienia, o którym mowa w art. 150 TFUE, 
w kwestiach dotyczących pracy transgranicznej.

3. Przy dokonywaniu wszelkich ocen budżetowych należy uwzględnić reformy strukturalne 
przeprowadzane w państwach członkowskich, w szczególności reformy systemu 
emerytalnego i opieki zdrowotnej.

4. Zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom rzeczywistego udziału 
w odpowiednim czasie w ramach europejskiego okresu oceny.

5. Zadbanie o to, by Parlament Europejski w stosowny sposób został zaangażowany w cykl 
nadzoru polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia.

6. Wprowadzenie solidnych i przejrzystych ram nadzoru i oceny wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia, określonych na podstawie najważniejszych celów UE, które należy 
uzupełnić odpowiednimi celami cząstkowymi, wskaźnikami i tabelami wyników.

W sprawie wzmocnienia zasad paktu stabilności i wzrostu

7. Wdrożenie systemu sankcji, który nie obejmuje pozycji budżetowych przeznaczonych na 
poprawę zatrudnienia i warunków socjalnych pracowników, zwłaszcza Europejski 
Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

W sprawie regulacji rynku finansowego
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8. Zachęcanie do podejmowania środków wspierających prawidłową politykę wynagrodzeń, 
które koncentrują się na długoterminowym zrównoważonym wzroście, a nie na 
krótkoterminowym zysku. Takie inicjatywy należy wprowadzać w całym sektorze 
finansowym.


