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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az európai foglalkoztatási stratégia és az EUMSZ 148. cikkén alapuló 
foglalkoztatási iránymutatások szakpolitikai keretet kínálnak az Európa 2020 stratégia 
céljainak elérése érdekében végrehajtandó foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci 
intézkedésekhez,

B. mivel a foglalkoztatási, a munkaerő-piaci és a szociális politikák alapvető részei a 
makrogazdasági felügyelet és az Európa 2020 stratégia tematikus felügyelete keretében 
elvégzendő reformoknak,

C. mivel az európai szemeszterrel összefüggésben biztosítani kell a foglalkoztatási, a 
szociális és a gazdaságpolitikák közötti fokozott interakciót, és mivel ennek 
megvalósítása során elő kell mozdítani a demokratikus elszámoltathatóságot, a 
felelősségvállalást és a legitimitást,

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás kereteként elősegítheti a közös megközelítésmód 
erősítését a tagállamok foglalkoztatási és szociális helyzetének értékelése, valamint a 
kihívások és a válaszadás terén; ugyanakkor sajnálja, hogy az első európai szemeszter 
során ebbe a folyamatba nem vonták be az Európai Parlamentet;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a szubszidiaritás elvét és a bérek és nyugdíjak terén 
folyatott szociális párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban tartsák tiszteletben a tagállamok és a szociális partnerek vonatkozó 
hatásköreit;

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy aktívan hozzájárul az Európa 2020 stratégia és az 
európai szemeszter végrehajtásához, ideértve annak foglalkoztatási és szociális 
vonatkozásait, melyeknek egész évben kiemelt helyet biztosít a politikai napirendben;

4. továbbá kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásaival kapcsolatos véleményét egy ennek szentelt állásfoglalásban 
fejti ki, amely az Európai Tanács tavaszi ülésére tekintettel kerülne elfogadásra;

5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel – köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való rendszeres politikai párbeszédre és eszmecserére az 
Európa 2020 stratégia és az európai szemeszter foglalkoztatási és szociális 
vonatkozásairól, és ennek keretében:

a) felkéri a Bizottságot, hogy terjessze a Parlament elé éves növekedési jelentését, a 
közös foglalkoztatási jelentés tervezetével együtt, valamint az éves foglalkoztatási 
iránymutatásait és az EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdése alapján tett 
országspecifikus ajánlásokra irányuló esetleges javaslatait,
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b) ösztönzi a Foglalkoztatási Bizottságot (EMCO), hogy a foglalkoztatási helyzet 
nyomon követésével kapcsolatos eredményeit ossza meg az Európai Parlament 
illetékes bizottságával;

c) felhívja a szociális partnereket, a nem kormányzati szervezeteket és a többi érintett 
felet, hogy vegyenek részt a foglalkoztatási és szociális politikák végrehajtásáról és 
a vonatkozó uniós célkitűzések teljesítése érdekében tett előrelépésekről a 
Parlamenttel folytatandó rendszeres eszmecserében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet az egymástól való tanulás 
programja keretében végzett tevékenységek eredményéről, különös tekintettel az 
Európai Tanács stratégiai iránymutatásában kiemelt területekre;

7. hangsúlyozza az egyrészről a mikro- és makrogazdasági politikák, másrészről a 
foglalkoztatási és szociális politikák közötti, kölcsönösen megerősített interakció 
biztosításának fontosságát, mivel az elengedhetetlen ahhoz, hogy teljesíteni lehessen az 
Európa 2020 stratégia átfogó céljait;

8. továbbra is elkötelezett amellett, hogy – többek között az európai szemeszterről 
folytatott tanácskozásai során – különös figyelmet fordítson a foglalkoztatási és a 
szociális helyzet, valamint a makrogazdasági helyzet egymásra gyakorolt hatására.


