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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že podle článku 9 SFEU je třeba při vymezování a provádění politik
a činností EU přihlédnout k podpoře vysoké úrovně zaměstnanosti a záruce přiměřené 
sociální ochrany;

B. vzhledem k tomu, že Smlouvy nabízejí několik způsobů, jak lze dosáhnout pokroku
v oblasti zaměstnanosti a sociálních politik, a že potenciál těchto možností doposud nebyl 
plně využit;

1. zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit řízení sociálních věcí na evropské úrovni obdobně, jako 
je tomu u zavádění evropské správy ekonomických záležitostí;

2. vyzývá k zavedení posíleného dohledu nad sociálními a zaměstnaneckými politikami 
srovnatelného s ustanoveními upravujícími dohled nad vnitrostátními hospodářskými 
politikami;

3. vyzývá k tomu, aby byla v rámci pravidel pro závazný dohled nad rozpočtovou 
disciplínou v eurozóně vedle kritérií pro fiskální a makroekonomickou politiku zavedena 
také kritéria pro zaměstnanost a sociální věci s cílem zajistit přiměřené uplatnění článku 9 
SFEU;

4. zdůrazňuje, že existence a další zhoršování vnitřní nerovnováhy vybízejí k zavedení 
automatických stabilizátorů, např. záruky pro mladé lidi nebo stanovení minimální dávky
v nezaměstnanosti, na úrovni EU nebo eurozóny;

5. konstatuje, že ani plán nazvaný „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, ani 
průběžná zpráva, již představil předseda Rady Van Rompuy, se nezabývají otázkou politik 
zaměstnanosti a sociální politiky; opět proto vyzývá k vypracování „sociálního paktu“,
o němž se zmiňovala zpráva Hospodářského a měnového výboru ze dne 15. října 2012 
společně s doporučeními Komisi ohledně zprávy předsedy Evropské rady, předsedy 
Komise, prezidenta Evropské centrální banky a předsedy Euroskupiny nazvané „Směrem 
ke skutečné hospodářské a měnové unii“;

6. zdůrazňuje, že rovnováha mezi ustanoveními týkajícími se sociální a hospodářské politiky 
obsaženými v článcích 121 a 148 SFEU musí být obnovena;

7. vyzývá Komisi, aby důrazně požadovala předkládání národních plánů zaměstnanosti ze 
strany členských států jakožto součásti jejich národních programů reforem;

8. opětovně vyzývá k posílení demokratického rozměru evropského semestru, 
mj. prostřednictvím posílení úlohy Parlamentu uplatněním řádného legislativního postupu
a zapojení vnitrostátních parlamentů, ve vzájemné spolupráci se sociálními partnery
a občanskou společností;

9. vyzývá členské státy, aby v oblastech, v nichž neodůvodněné blokační menšiny 
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znemožňují dosažení nezbytného pokroku, rozšířily uplatňování posílené spolupráce na 
sociální a zaměstnanecké politiky.


