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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas nodarbinātības stratēģija un Nodarbinātības pamatnostādnes, kas balstītas 
uz LESD 148. pantu, nodrošina politiskās pamatnostādnes nodarbinātības un darba 
tirgus pasākumu īstenošanai, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

B. tā kā nodarbinātība, darba tirgus un sociālā politika ir būtiska veicamo reformu 
sastāvdaļa, kas realizējama makroekonomikas uzraudzībā un stratēģijas „Eiropa 2020” 
tematiskajā uzraudzībā;

C. tā kā ir nepieciešamība nodrošināt spēcīgu mijiedarbību starp nodarbinātību, sociālo un 
ekonomisko politiku Eiropas pusgada kontekstā un tā kā tas jāpaveic tādā veidā, lai tiktu 
veicināta demokrātiska pārskatatbildība, līdzdalība un leģitimitāte,

1. uzskata, ka stratēģijai „Eiropa 2020” un Eiropas pusgadam kā pamatnostādnēm 
nostiprinātai ekonomiskai un sociālai pārvaldībai ir potenciāls palīdzēt stiprināt vienotu 
pieeju uzdevumiem, risinājumu rašanai un dalībvalstu nodarbinātības un sociālās 
situācijas novērtējumam; tomēr pauž nožēlu, ka nav izdevies iesaistīt Eiropas 
Parlamentu šajā procesā pirmā Eiropas pusgada laikā;

2. aicina Padomi un Komisiju, sniedzot politiskas vadlīnijas dalībvalstīm, ievērot 
subsidiaritātes un sociālā dialoga principus algu un pensiju jomā, kā arī saskaņā ar 
LESD 153. panta 5. punktu ievērot dalībvalstu un sociālo partneru kompetences šajās 
jomās;

3. apliecina savu nodomu aktīvi iesaistīties stratēģijas „Eiropa 2020” un Eiropas pusgada 
īstenošanā, ņemot vērā nodarbinātības un sociālos aspektus, visa gada garumā 
nodrošinot to augstu prioritāti politiskajā darba kārtībā;

4. turklāt paziņo savu nodomu izteikt savus uzskatus par stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības un sociālajiem aspektiem, izmantojot pavasara Eiropadomes 
pieņemamo, šim jautājumam veltīto rezolūciju;

5. paziņo par savu gatavību iesaistīties regulārā politiskā dialogā un viedokļu apmaiņā ar 
ieinteresētām personām, tai skaitā, sociāliem partneriem un NVO, par stratēģijas 
„Eiropa 2020” un Eiropas pusgada nodarbinātības un sociāliem aspektiem, un šajā 
sakarībā:

a) aicina Komisiju iepazīstināt Parlamentu ar savu Gada izaugsmes pētījumu, tai 
skaitā ar kopīgo ziņojuma projektu par nodarbinātību, ar priekšlikumu par 
ikgadējām nodarbinātības pamatnostādnēm un ar citiem priekšlikumiem par 
konkrētām valstīm paredzētiem ieteikumiem, pamatojoties uz LESD 148. panta 
4. punktu;

b) mudina Nodarbinātības komiteju (EMCO) informēt Eiropas Parlamenta atbildīgo 
komiteju par nodarbinātības uzraudzības rezultātiem;
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c) aicina sociālos partnerus, sociālos NVO un citas ieinteresētās personas piedalīties 
regulārās viedokļu apmaiņās ar Parlamentu, jo īpaši par nodarbinātības un sociālo 
politikas nostādņu īstenošanu un par progresu attiecīgo ES mērķu sasniegšanā;

6. aicina Komisiju informēt Parlamentu par to pasākumu rezultātiem, kuri tika veikti
saistībā ar savstarpējo mācīšanās programmu;

7. uzsvēra, cik nozīmīga ir savstarpēji pastiprinātas mijiedarbības nodrošināšana, no vienas 
puses, starp mikroekonomikas un makroekonomikas politikas nostādnēm un, no otras 
puses, starp nodarbinātību un sociālo politiku, kas ir būtiski, lai sasniegtu kopējos 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

8. ir apņēmības pilns pievērst īpašu uzmanību, tai skaitā savās Eiropas pusgada diskusijās, 
nodarbinātības un sociālā stāvokļa ietekmei uz makroekonomikas stāvokli un otrādi.


