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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil:

I. do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na článok 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

A. keďže posilňovanie koordinácie a riadenia hospodárskej politiky nadobudli kľúčový 
význam pri podpore udržateľného rastu vytvárajúceho pracovné miesta v EÚ,

B. keďže politiky zamestnanosti hrajú centrálnu úlohu pri stimulovaní rastu 
a konkurencieschopnosti, ako aj pri zabraňovaní makroekonomickým nerovnováham,

II. do prílohy návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Vytvorenie rámca pre mnohostranný dohľad

1. vytvoriť rámec dohľadu, ktorý zahŕňa dva piliere – hospodárske politiky a politiky 
zamestnanosti – na základe článkov 121 a 148 ZFEÚ,

2. posilniť úlohu Výboru pre zamestnanosť, ako sa uvádza v článku 150 ZFEÚ, pri riešení 
cezhraničných otázok zamestnanosti,

3. pri všetkých hodnoteniach rozpočtov by sa mali zohľadňovať štrukturálne reformy 
vykonávané členskými štátmi, najmä dôchodkové reformy a reformy zdravotníctva,

4. zabezpečiť, aby európsky semester umožnil skutočný a včasný príspevok všetkých 
relevantných zainteresovaných strán,

5. zabezpečiť, aby bol EP primerane zapojený do cyklu dohľadu nad hospodárskymi 
politikami a politikami zamestnanosti,

6. zaviesť riadny a transparentný rámec monitorovania a hodnotenia pre usmernenia politík 
zamestnanosti založený na hlavných cieľoch EÚ, na ktorý sa nadviaže primeranými 
čiastkovými cieľmi, ukazovateľmi a tabuľkami hodnotenia,

Posilnenie pravidiel Paktu stability a rastu (PSR)

7. zaviesť systém sankcií, ktorý nezahŕňa rozpočtové riadky zamerané na zlepšenie 
zamestnaneckých a sociálnych podmienok pracovníkov, najmä Európsky sociálny fond 
(ESF) a Fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

Regulácia finančného trhu

8. povzbudiť prijímanie opatrení na podporu správnych politík odmeňovania, ktoré sú 
zamerané na dlhodobý udržateľný rast, a nie na krátkodobé zisky. Takéto iniciatívy by sa 
mali uplatňovať v celom finančnom odvetví.


