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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 2010 m. valstybės narės įsipareigojo siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;
kadangi vis dėlto ES gali nepasiekti šių tikslų per nustatytą laiką, nes bendri
nacionaliniai tikslai yra per mažo masto ir įgyvendintos priemonės neužtikrino
didesnės pažangos;
1. apgailestauja, kad konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nė viena iš valstybių
narių nebuvo paraginta iškelti platesnio užmojo nacionalinius tikslus, nors Komisija ir
padarė išvadą, jog valstybių narių įsipareigojimai, nustatyti jų nacionalinėse reformų
programose, yra nepakankami daugumai strategijos „Europa 2020“ tikslų pasiekti;
2. teigiamai vertina Komisijos komunikatą „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo
vietas“ ir jos tarnybų darbo dokumentus; ragina Komisiją pasinaudoti darbo vietų
kūrimo galimybėmis, kurias teikia pagrindiniai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje
nurodyti ekologiškos ekonomikos, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir IRT
sektoriaus prioritetai;
3. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių nepateikė nacionalinių užimtumo planų,
kurie būtų įtraukti į jų 2012 m. nacionalines reformų programas;
4. teigiamai vertina rekomendaciją dėl mokesčių naštos perkėlimo nuo darbo jėgos
aplinkai kenksmingai veiklai; ragina valstybes nares įgyvendinti šią rekomendaciją ir
užtikrinti, tai, visų pirma, bus naudinga mažas pajamas gaunantiems asmenims;
5. pakartoja savo raginimą Komisijai parengti socialinės ekonomikos sistemą, nes ji yra
svarbi Europos socialinio modelio ir bendrosios rinkos dalis;
6. apgailestauja, kad Taryba neatsižvelgė į Europos Parlamento raginimą didžiausią
dėmesį savo 2012 m. gairėse skirti darbo vietų kokybei; ragina Komisiją į 2013 m.
metinę augimo apžvalgą įtraukti darbo vietų kokybę, pagrindines dirbančiųjų teises ir
paramą darbo rinkos mobilumui, savarankiškam darbui ir tarpvalstybiniam mobilumui
užtikrinant didesnį darbo vietą keičiančių darbuotojų saugumą;
7. dar kartą ragina valstybes nares užtikrinti, kad darbo sutartis be garantijų, laikinas ar
darbo ne visą darbo laiką sutartis turintys žmonės ar savarankiškai dirbantys žmonės
turėtų tinkamą socialinę apsaugą ir galimybę mokytis, ir įgyvendinti susijusius
bendruosius susitarimus;
8. teigiamai vertina rekomendacijas dėl nepakankamo moterų dalyvavimo darbo rinkoje
problemos sprendimo; ragina Komisiją savo politikos gairėse spręsti segregacijos
darbo rinkoje, nevienodo su priežiūra susijusių pareigų pasiskirstymo ir fiskalinio
konsolidavimo poveikio moterims problemas;
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9. atkreipia dėmesį į tai, kad kelioms valstybėms narėms buvo pateiktos rekomendacijos
dėl atlyginimų; ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl jų nedidėtų dirbančių asmenų
skurdas ar atlyginimų skirtumai ar būtų pakenkta mažas pajamas gaunančioms
grupėms;
10. teigiamai vertina tai, kad Komisija ir Taryba ėmė skirti didesnį dėmesį kovai su
jaunimo nedarbu; ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl privalomų
Europos jaunimo garantijų; ragina Tarybą skubiai priimti sprendimą dėl užimtumo
srities dokumentų rinkinyje pateiktų pasiūlymų;
11. teigiamai vertina rekomendaciją dėl kovos su socialiniais krizės padariniais 2012 m.
gairėse ir didesnį dėmesį kovai su skurdu konkrečioms šalims skirtose
rekomendacijose; vis dėlto yra labai susirūpinęs dėl didėjančio skurdo ES;
12. ragina Komisiją ir Tarybą peržiūrėti suvestinę siekiant išspręsti makroekonominio
disbalanso problemą ir stiprinti socialinį ir užimtumo aspektą;
13. reiškia savo susirūpinimą tuo, kad finansinės pagalbos programoje dalyvaujančioms
valstybėms narėms nebuvo pateiktos jokios rekomendacijos dėl strategijos „Europa
2020“ tikslų; ragina Komisiją įvertinti ekonominio koregavimo programos poveikį
svarbiausiems tikslams;
14. ragina Tarybą skubiai susitarti su Europos Parlamentu ir nedelsiant pradėti įgyvendinti
pasiūlymą dėl didelių sunkumų turinčių valstybių narių stebėsenos stiprinimo, taip pat
atlikti socialinio poveikio įvertinimą ir užtikrinti koregavimo programų suderinimą su
plačios ekonominės politikos gairėmis;
15. ragina Komisiją ir Tarybą į Europos semestro politikos sričių rengimą ir įgyvendinimą
įtraukti socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas ir vietos valdžios
institucijas;
16. ragina Komisiją susitarti su Europos Parlamentu dėl metinės augimo apžvalgos
formos, kurią naudojant Europos Parlamentas galėtų atlikti apžvalgos pakeitimus prieš
ją priimant Taryboje;
17. ragina Komisiją pagerinti Europos semestro kokybę, skaidrumą ir demokratinę
atskaitomybę pateikus pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame būtų apibrėžti oficialūs
reikalavimai dėl pateiktinų dokumentų formos ir jų pateikimo laiko;
18. ragina valstybes nares susitarti dėl procedūrų, kurios sudarytų sąlygas tikrai
parlamentinei diskusijai ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimui nacionaliniu
lygmeniu.
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