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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii:

I. în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere articolul 148 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

A. întrucât consolidarea coordonării şi guvernanţei politicii economice a devenit o necesitate 
fundamentală pentru stimularea unei creşteri durabile, care să genereze de locuri de muncă 
în UE,

B. întrucât politicile privind ocuparea forţei de muncă deţin un rol central în stimularea 
creşterii şi competitivităţii, precum şi în prevenirea dezechilibrelor macroeconomice,

II. în anexa la propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

Stabilirea unui cadru pentru supravegherea multilaterală

1. să stabilească un cadru de supraveghere, compus din doi piloni - politici economice şi 
politici privind ocuparea forţei de muncă - pe baza articolelor 121 şi 148 din TFUE;

2. să consolideze rolul Comitetului pentru Ocuparea Forţei de Muncă, astfel cum se prevede 
în articolul 150 din TFUE cu privire la chestiunile referitoare la ocuparea forţei de muncă 
la nivel transfrontalier;

3. să ţină seama de reformele structurale întreprinse de statele membre la efectuarea tuturor 
evaluărilor bugetare, în special în cazul reformelor privind sistemul de pensii şi sistemul 
sanitar;

4. să se asigure că semestrul european aduce o contribuţie reală şi oportună, prin intermediul 
tuturor părţilor interesate;

5. să prevadă ca Parlamentul European să fie implicat în mod corespunzător în 
supravegherea ciclului de politici economice şi de ocupare a forţei de muncă;

6. să instituie un cadru de monitorizare şi evaluare solid şi transparent pentru liniile 
directoare privind ocuparea forţei de muncă, care să se bazeze pe obiectivele principale 
ale UE şi care să fie dus la bun sfârşit prin stabilirea de obiective, indicatori și tabele de 
performanţă corespunzătoare;

Consolidarea normelor privind pactul de stabilitate şi creştere (PSC)

7. să pună în aplicare un sistem de sancţiuni care să excludă liniile bugetare menite să 
îmbunătăţească condiţiile de muncă şi sociale ale muncitorilor, în special Fondul social 
european (FSE) şi Fondul european de ajustare la globalizare (FEG);
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Reglementarea pieţei financiare

8. să promoveze măsuri de sprijin pentru politici de remunerare solide, care să se axeze pe 
creşterea durabilă pe termen lung, mai degrabă decât pe beneficiile pe termen scurt. 
Iniţiativele de acest gen ar trebui aplicate la nivelul întregului sector financiar.


