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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint az európai 
uniós szakpolitikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során figyelembe 
kell venni a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítását és a megfelelő szociális 
védelem biztosítását;

B. mivel a Szerződések számos módon rendelkeznek a foglalkoztatás- és a szociális 
politikákról, amelyek lehetőségét még nem teljesen használták ki;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az európai gazdasági kormányzás megteremtésével 
párhuzamosan európai szinten is fejleszteni kell a szociális kormányzást;

2. felszólít a szociális és foglalkoztatáspolitikáknak a nemzeti gazdaságpolitikák 
felügyeletére vonatkozó rendelkezésekhez hasonlatos fokozott felügyeletére;

3. felszólít az euróövezetben a költségvetési fegyelem kötelező felügyeletére vonatkozó 
egyedi szabályokban foglalt a fiskális és makrogazdasági referenciaértékeken túlmenően a 
foglalkoztatási és szociális referenciaértékek létrehozására az EUMSZ 9. cikkének 
megfelelő végrehajtása érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a belső egyenlőtlenségek fennállása és súlyosbodása miatt uniós vagy 
euróövezeti szinten automatikus stabilizátorok – például az ifjúsági garancia vagy a 
munkanélküli segélyre vonatkozó minimum – bevezetése szükséges;

5. megjegyzi, hogy sem „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című ütemterv, sem 
Van Rompuy, az Európai Tanács elnökének ideiglenes jelentése nem foglalkozik a 
foglalkoztatás- és szociális politikával; következésképpen ismételten felszólít „A valódi 
gazdasági és monetáris unió felé” című, az Európai Tanács, a Bizottság, az Európai 
Központi Bank és az eurocsoport elnökeinek jelentésére vonatkozóan a Bizottságnak tett 
ajánlásokat tartalmazó jelentésben felvázolt, a Gazdasági és Monetáris Bizottság által 
2012. október 15-én elfogadott szociális paktum létrehozására;

6. hangsúlyozza, hogy helyre kell állítani az EUMSZ 12. és 148. cikkében meghatározott 
szociális és foglalkoztatáspolitikai rendelkezések közti egyensúlyt;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a tagállamok Nemzeti 
Munkaterveiket a nemzeti reformprogramok keretében nyújtsák be;

8. ismételten felszólít az európai szemeszter demokratikus dimenziójának megerősítésére, 
többek között rendes jogalkotási eljárás során a Parlament szerepének megerősítésével, 
valamint a nemzeti parlamenteknek a szociális partnerekkel és a civil társadalommal 
folytatott együttműködésbe való bevonásával;

9. felszólítja a tagállamokat, hogy amennyiben indokolatlan blokkoló kisebbség akadályozza 
a szükséges előrelépést, terjesszék ki a fokozott együttműködés alapelvét a szociális és 
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foglalkoztatáspolitikára.


