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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že evropská strategie zaměstnanosti a zásady politik zaměstnanosti ve 
smyslu článku 148 SFEU představují politický rámec opatření v oblasti zaměstnanosti
a trhu práce, která je třeba přijmout, má-li být dosaženo cílů strategie Evropa 2020,

B. vzhledem k tomu, že politika zaměstnanosti, politika v oblasti trhu práce a sociální 
politika jsou nedílnou součástí reforem, jež je nutné provést jako součást 
makroekonomického i tematického dohledu v rámci strategie Evropa 2020,

C. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit větší interakci mezi politikou zaměstnanosti, 
sociální politikou a hospodářskou politikou v kontextu evropského semestru,
a vzhledem k tomu, že přitom musí být zaručena demokratická odpovědnost, 
zainteresovanost a legitimita,

1. domnívá se, že strategie Evropa 2020 a evropský semestr jako rámec důraznější správy 
ekonomických a sociálních záležitostí mohou přispět k posílení společného přístupu
k problémům, řešení a posuzování situace v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti
v členských státech; vyjadřuje však politování nad tím, že do celého procesu není
v průběhu prvního evropského semestru zapojen Evropský parlament;

2. vyzývá Radu a Komisi, aby při strategickém vedení členských států dodržovaly zásadu 
subsidiarity a sociálního dialogu v oblasti mezd a důchodů a aby v souladu s čl. 153 
odst. 5 SFEU respektovaly pravomoci členských států a sociálních partnerů v těchto 
oblastech;

3. konstatuje, že se hodlá aktivně účastnit provádění strategie Evropa 2020 a evropského 
semestru, včetně aspektů zaměstnanosti a sociálních aspektů, a že tato témata budou po 
celý rok důležitými body jeho politického programu;

4. dále konstatuje, že má v úmyslu vyjádřit své názory na aspekty zaměstnanosti a sociální 
aspekty strategie Evropa 2020 ve zvláštním usnesení, jež bude přijato s ohledem na jarní 
zasedání Evropské rady;

5. prohlašuje, že je připraven vést o otázkách zaměstnanosti a sociálních otázkách strategie 
Evropa 2020 a evropského semestru pravidelný politický dialog a výměny názorů
s příslušnými zainteresovanými stranami, včetně sociálních partnerů a nevládních 
organizací, a v této souvislosti:

a) vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila svou roční analýzu růstu, včetně návrhu 
společné zprávy o zaměstnanosti, svůj návrh zásad politik zaměstnanosti pro daný 
rok a případný návrh doporučení pro jednotlivé státy vydaných na základě čl. 148 
odst. 4 SFEU,

b) vybízí Výbor pro zaměstnanost (EMCO), aby seznámil s výsledky svého dohledu
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v oblasti zaměstnanosti příslušný výbor Evropského parlamentu,

c) vyzývá sociální partnery, nevládní organizace činné v sociální oblasti a další 
zainteresované strany, aby se zapojili do pravidelné výměny názorů s Parlamentem, 
především pokud jde o provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky
a pokrok při dosahování souvisejících cílů EU;

6. žádá Komisi, aby informovala Parlament o výsledcích činnosti prováděné na základě 
programu vzájemného učení, a to zejména v oblastech, na něž klade důraz Evropská 
rada v rámci strategického vedení;

7. podtrhuje, že má-li být dosaženo obecných cílů strategie Evropa 2020, je nutné zajistit 
výraznější vzájemnou interakci mezi mikroekonomickou a makroekonomickou 
politikou na jedné straně a politikou zaměstnanosti a sociální politikou na straně druhé; 

8. nadále hodlá věnovat zvláštní pozornost dopadu situace v oblasti zaměstnanosti a 
v sociální oblasti na makroekonomickou situaci a naopak, a to i ve svých úvahách
o evropském semestru.


