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PASIŪLYMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
A.

kadangi SESV 148 straipsniu pagrįstoje Europos užimtumo strategijoje ir užimtumo
gairėse numatomas užimtumo ir darbo rinkos priemonių rinkinys, kurį reikia
įgyvendinti, kad būtų pasiekta strategijos „Europa 2020“ tikslų,

B.

kadangi užimtumas, darbo rinka ir socialinė politika yra būtinos reformos, kurią reikia
atlikti vykdant ir makroekonominę, ir teminę stebėseną, numatytas strategijoje „Europa
2020“, dalys,

C.

kadangi atsižvelgiant į Europos semestrą reikia užtikrinti, kad būtų daugiau sąsajų tarp
užimtumo, socialinės ir ekonominės politikos sričių, ir kadangi tai būtina siekiant
skatinti demokratinę atskaitomybę, atsakomybę ir legitimumą,

1.

mano, kad strategija „Europa 2020“ ir Europos semestras yra labai svarbūs norint, jog
sutvirtintas ekonominis ir socialinis valdymas galėtų padėti sustiprinti valstybių narių
bendrą kovą su sunkumais, priemones ir jų vertinimą užimtumo ir socialinės padėties
srityje; tačiau apgailestauja, kad nepavyko Europos Parlamento įtraukti per pirmąjį
Europos semestrą;

2.

ragina Tarybą ir Komisiją teikiant politinius patarimus valstybėms narėms atlyginimų ir
pensijų srityje laikytis subsidiarumo ir socialinio dialogo principų ir, laikantis SESV
153 straipsnio 5dalies nuostatų, nepažeisti valstybių narių ir socialinių partnerių
kompetencijos šiose srityse;

3.

teigia, kad yra nusiteikęs aktyviai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos
semestro, įskaitant jų užimtumo ir socialinius aspektus, įgyvendinimo ir kad visus metus
šie aspektai bus vienos pagrindinių politinės darbotvarkės sričių;

4.

taip pat teigia, kad norėtų išreikšti savo nuomonę apie strategijos „Europa 2020“
užimtumo ir socialinius aspektus, priimdamas rezoliuciją, kuriai pavasarį būtų pritarta
Europos Vadovų Taryboje;

5.

teigia, kad yra pasiruošęs nuolatiniam politikos dialogui ir keitimuisi nuomonėmis su
suinteresuotais asmenimis, įskaitant socialinius partnerius ir NVO, apie strategijos
„Europa 2020“ ir Europos semestro užimtumo ir socialinius aspektus ir atsižvelgdamas į
tai:
a)

ragina Komisiją pateikti Parlamentui savo metinę augimo apžvalgą, įskatinat
bendrosios užimtumo ataskaitos projektą, savo pasiūlymą dėl metinių užimtumo
gairių ir pasiūlymus dėl visų valstybėms narėms skirtų rekomendacijų, parengtų
pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį,

b) ragina Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą savo užimtumo stebėsenos
rezultatais pasidalinti su atsakingu Europos Parlamento komitetu,
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c)

kviečia socialinius partnerius, socialines NVO ir kitus suinteresuotus asmenis
dalyvauti nuolat keičiantis nuomonėmis su Parlamentu, ypač dėl užimtumo ir
socialinės politikos įgyvendinimo ir dėl pažangos siekiant susijusių ES tikslų;

6.

ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie veiklos, atliktos pagal tarpusavio
mokymosi programą, ypač srityse, susijusiose su strateginėmis Europos Vadovų
Tarybos gairėmis, rezultatus;

7.

pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti abipusiai tvirtas mikroekonominės ir
makroekonominės politikos ir užimtumo bei socialinės politikos sąveikas, be kurių
strategijos „Europa 2020“ tikslų pasiekta nebus;

8.

išlieka pasiryžęs ypatingą dėmesį, taip pat diskusijose dėl Europos semestro, skirti
užimtumo ir socialinės padėtis poveikiui makroekonominei padėčiai ir atvirkščiai.
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