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JAVASLATOK
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:
A. mivel a tagállamok 2010-ben elkötelezték magukat az Európa 2020 stratégia
célkitűzései mellett; mivel azonban az EU nem halad megfelelő úton ahhoz, hogy a
megadott időkereten belül megvalósítsa ezeket a célokat, mivel a kombinált nemzeti
célkitűzések túl alacsonyak, és a hozott intézkedések nem hoztak jelentős
előrehaladást;
1. sajnálja, hogy a Bizottság azon felfedezése ellenére, hogy a tagállamok által nemzeti
reformprogramjaikban megállapított kötelezettségvállalások nem elegendőek az
Európa 2020 stratégia legtöbb célkitűzésének teljesítéséhez, egyiket sem sürgették az
országspecifikus ajánlásokban a nemzeti célkitűzések emelésére;
2. üdvözli „A munkahelyteremtő fellendülés felé” című közleményt és annak szolgálati
munkadokumentumait; felszólítja a Bizottságot, hogy a zöld gazdaságban, az
egészségügyi és szociális ellátásban és az IKT-ágazatban rejlő munkahelyteremtő
potenciál kiaknázását tegye a 2013. évi éves növekedési jelentés fő prioritásaivá;
3. sajnálja, hogy 2012. évi nemzeti reformprogramja részeként a legtöbb tagállam nem
nyújtott be nemzeti munkahely-teremtési tervet;
4. üdvözli a munka helyett a környezetre káros tevékenységek adóztatása irányába
történő elmozdulást célzó ajánlást; felhívja a tagállamokat ezen ajánlás végrehajtására
annak biztosítása mellett, hogy ez különösen az alacsonyabb jövedelműeknek
kedvezzen;
5. megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy dolgozza ki a szociális
gazdaság keretét, mivel az az európai szociális modell és az egységes piac fontos
eleme;
6. sajnálja, hogy a Tanács 2012. évi iránymutatásában nem vette figyelembe a Parlament
azon felhívását, miszerint a hangsúlyt a munkahely minőségére kell fektetni;
felszólítja a Bizottságot, hogy a 2013. évi éves növekedési jelentésbe foglalja bele a
munkahelyek minőségét, az alapvető munkavállalói jogokat és a munkaerő-piaci
mobilitás, az önfoglalkoztatás és a határokon átnyúló mobilitás támogatását a
munkahelyek közötti átmeneti helyzetben lévő munkavállalók biztonságának
növelésével;
7. megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy biztosítsák a bizonytalan,
ideiglenes vagy részmunkaidős szerződésekkel rendelkező munkavállalók és az
önfoglalkoztatók megfelelő szociális védelmét és képzéshez való hozzáférését,
valamint hogy hajtsákvégre a vonatkozó keretmegállapodásokat;
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8. üdvözli a nők alacsony munkaerő-piaci részvételének orvoslásával foglalkozó
ajánlásokat; felhívja a Bizottságot, hogy politikai iránymutatásában orvosolja a
munkaerő-piaci szegregációt, a gondozási feladatok egyenlőtlen megoszlását és a
pénzügyi konszolidáció nőkre gyakorolt hatását;
9. megjegyzi, hogy a bérek tekintetében számos ajánlást intéztek a tagállamokhoz;
felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek ne növeljék az aktív keresők
szegénységét, a bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ne ártsanak az alacsony
jövedelmű csoportoknak;
10. üdvözli, hogy a Bizottság és a Tanács kiemelten összpontosít a fiatalok
munkanélkülisége elleni küzdelemre; felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul
javasoljon kötelező érvényű „európai ifjúsági garanciát”; felhívja a Tanácsot, hogy
mielőbb határozzon a foglalkoztatási csomagban javasoltakról;
11. üdvözli a 2012. évi útmutatásban a válság társadalmi következményeinek kezelésére
tett ajánlást és az országspecifikus ajánlásokban a szegénység elleni küzdelemre
fordított kiemelt figyelmet; komolyan aggódik azonban a szegénység növekedése
miatt az EU-ban;
12. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a makroökonómiai egyenlőtlenségek
korrekciója érdekében vizsgálja felül az eredménytáblát és erősítse meg annak
szociális és foglalkoztatási dimenzióját;
13. aggódik amiatt, hogy a tagállamoknak nem tettek pénzügyi támogatási programokról
szóló ajánlásokat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban; felszólítja a
Bizottságot a gazdasági kiigazítási program kiemelt célokra gyakorolt hatásának
értékelésére;
14. felhívja a Tanácsot, hogy mielőbb állapodjon meg a Parlamenttel és kezdje el azonnal
alkalmazni a komoly nehézségekkel küzdő tagállamok felügyeletének megerősítésére
irányuló javaslatot, ideértve egy társadalmi hatásvizsgálatot és a kiigazítási
programoknak az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal való teljes összhangját;
15. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az európai szemeszter keretében vonja be a
szociális partnereket, a nem kormányzati szervezeteket és a helyi hatóságokat a
politikák megfogalmazásába és végrehajtásába;
16. felszólítja a Bizottságot, hogy egyezzen meg a Parlamenttel az éves növekedési
jelentés olyan formátumáról, amely lehetővé teszi annak módosítását a Tanács általi
elfogadást megelőzően;
17. felhívja a Bizottságot, hogy a benyújtandó dokumentumok formátumára és időzítésére
vonatkozó hivatalos követelménye meghatározására vonatkozó jogalkotási javaslat
révén javítsa az európai szemeszter minőségét, átláthatóságát és demokratikus
elszámoltathatóságát;
18. felhívja a tagállamokat, hogy egyezzenek meg a valódi parlamenti vitát és az érdekelt
felek nemzeti szinten történő bevonását lehetővé tevő eljárásban.
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