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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
A.

întrucât Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă și Liniile directoare
privind ocuparea forței de muncă, având ca temei juridic articolul 148 TFUE, instituie
un cadru de politică pentru implementarea măsurilor în materie de ocuparea forței de
muncă și piața muncii în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020;

B.

întrucât politicile în domeniul ocupării forței de muncă, al pieței muncii și cel social
constituie o parte esențială a reformelor de întreprins în cadrul supravegherii
macroeconomice și al celei tematice cuprinse în strategia Europa 2020;

C.

întrucât este necesară o interacțiune consolidată între politicile în domeniul ocupării a
forței de muncă, al pieței muncii și cel social în contextul semestrului european, și
întrucât aceasta trebuie să aibă loc punându-se totodată accentul pe responsabilitate,
asumare și legitimitate democratică,

1.

consideră că strategia Europa 2020 și semestrul european, cadru pentru o mai bună
guvernanță socială și economică, au potențialul de a consolida o abordare comună a
provocărilor, reacțiilor și evaluării situației sociale și a pieței muncii în statele membre;
regretă, însă, faptul că Parlamentul European nu a fost implicat în acest proces în timpul
primului semestru european;

2.

invită Consiliul și Comisia să respecte, cu ocazia acordării de consultanță politică
statelor membre, principiile subsidiarității și al dialogului social în domeniul salariilor și
al pensiilor precum și, în conformitate cu articolul 153 alineatul (5) din TFUE, să
respecte competențele statelor membre și ale partenerilor sociali în aceste domenii;

3.

își declară intenția de a contribui în mod activ la implementarea strategiei Europa 2020
și a semestrului european, inclusiv a aspectelor sociale și de ocupare a forței de muncă,
acordându-le un loc prioritar pe agenda politică a anului;

4.

își declară, totodată, intenția de a-și manifesta opiniile cu privire la aspectele sociale și
de ocupare a forței de muncă ale strategiei Europa 2020 sub forma unei rezoluții
dedicate, ce urmează a fi adoptată cu ocazia Consiliului European de vară;

5.

își declară disponibilitatea pentru a se angaja într-un dialog politic periodic și pentru
schimburi de vederi cu actorii interesați, inclusiv parteneri sociali și ONG-uri, cu privire
la aspectele sociale și de ocupare a forței de muncă ale strategiei Europa 2020 și ale
semestrului european, și, în acest cadru:
a)

invită Comisia să prezinte Parlamentului Analiza anuală a creșterii, inclusiv
Raportul comun privind ocuparea forței de muncă, propunerile sale pentru liniile
directoare anuale privind ocuparea forței de muncă și orice propunere de
recomandări specifice fiecărei țări făcute în temeiul articolului 148 alineatul (4)
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TFUE;
b) încurajează Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) să comunice
rezultatele anchetei sale asupra situației ocupării forței de muncă și comisiei
responsabile omoloage din Parlamentul European;
c)

invită partenerii sociali, ONG-urile sociale și alți actori implicați să ia parte la
schimburile periodice de vederi cu Parlamentul, îndeosebi referitor la
implementarea politicilor în domeniul social și al ocupării a forței de muncă și
referitor la progresul realizat în atingerea obiectivelor conexe ale UE;

6.

invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele activităților din cadrul
programului de învățare reciprocă, îndeosebi în domeniile identificate în orientările
strategice ale Consiliului European;

7.

subliniază importanța asigurării unei interacțiuni reciproc consolidate între politicile
micro și macroeconomice pe de o parte, și politicile în domeniul social și al ocupării
forței de muncă, pe de altă parte, esențial pentru a putea asigura realizarea obiectivelor
principale ale strategiei Europa 2020;

8.

se angajează să acorde o atenție specială, inclusiv în deliberările sale privind semestrul
european, impactului situației sociale și de ocupare a forței de muncă asupra situației
macroeconomice și reciproc.
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