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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

I. v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju člena 148 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

A. ker je krepitev usklajevanja in upravljanja gospodarske politike postala ključna za 
spodbujanje trajnostne rasti z ustvarjanjem delovnih mest v EU,

B. ker ima politika zaposlovanja osrednjo vlogo pri spodbujanju rasti in konkurenčnosti ter 
pri preprečevanju makroekonomskih neravnotežij,

II. v prilogo k predlogu resolucije vključi naslednje predloge:

O vzpostavitvi okvira za večstranski nadzor

1. Vzpostaviti okvir za nadzor, sestavljen iz dveh stebrov – gospodarske politike in politike 
zaposlovanja – na podlagi členov 121 in 148 PDEU.

2. Okrepiti vlogo Odbora za zaposlovanje, kot je določeno v členu 150 PDEU, pri 
obravnavanju vprašanj o čezmejnem zaposlovanju.

3. V vseh proračunskih ocenah je treba upoštevati strukturne reforme v državah članicah, 
zlasti pokojninske in zdravstvene reforme.

4. Zagotoviti, da bo evropski semester omogočal resnično in pravočasno prispevanje s strani 
vseh interesnih skupin.

5. Zagotoviti, da bo Evropski parlament ustrezno vključen v nadzorni cikel gospodarske 
politike in politike zaposlovanja.

6. Vzpostaviti zanesljiv in pregleden okvir nadzora in ocenjevanja za smernice za 
zaposlovanje na podlagi glavnih ciljev EU, ki jim morajo slediti ustrezni podcilji, kazalci 
in preglednice stanja.

O krepitvi pravil pakta stabilnosti in rasti

7. Izvajati sistem sankcij, ki ne vsebuje proračunskih vrstic za izboljšanje zaposlovanja in 
družbenih razmer delavcev, zlasti Evropski socialni sklad in Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.

O ureditvi finančnega trga

8. Spodbujati ukrepe za podpiranje premišljenih politik prejemkov, ki se osredotočajo na 
dolgoročno trajnostno rast in ne na kratkoročne dobičke. Takšne pobude bi bilo treba 
izvajati v celotnem finančnem sektorju.


