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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagal SESV 9 straipsnį nustatant ir įgyvendinant ES politikos ir veiklos sritis turi 
būti atsižvelgiama į didelio užimtumo skatinimą ir tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimą;

B. kadangi Sutartyse numatoma keletas užimtumo ir socialinės politikos vykdymo būdų, o 
šis potencialas nebuvo visiškai išnaudotas;

1. pabrėžia, kad būtina gerinti socialinį valdymą Europos lygiu ir tuo pačiu metu kurti 
Europos ekonomikos valdymą;

2. ragina vykdyti griežtesnę socialinės ir užimtumo politikos priežiūrą, panašią į tą, kuri 
vykdoma pagal nacionalinės ekonominės politikos priežiūros nuostatas;

3. ragina sukurti užimtumo ir socialinius kriterijus, papildančius fiskalinius ir 
makroekonominius kriterijus, atitinkančius privalomos biudžetinės drausmės euro zonoje 
priežiūros taisykles, siekiant užtikrinti tinkamą SESV 9 straipsnio įgyvendinimą;

4. pabrėžia, kad esamas ir vis didėjantis vidaus disbalansas skatina ES arba euro zonos 
lygmeniu nustatyti automatines stabilizavimo priemones, pavyzdžiui, jaunimo garantijas 
ar minimalią bedarbio pašalpą;

5. pažymi, kad nei veiksmų plane dėl tikros ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo, nei 
Vadovų Tarybos Pirmininko H. Van Rompuy tarpinėje ataskaitoje nenagrinėjami 
užimtumo ir socialinių reikalų politikos klausimai; todėl pakartoja savo raginimą parengti 
socialinį paktą, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 15 d. Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto priimtame pranešime su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Vadovų 
Tarybos, Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės pirmininkų ataskaitos 
„Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“;

6. pabrėžia, kad turi būti atkurta ES socialinių ir ekonominių aspektų nustatymo pusiausvyra, 
atsižvelgiant į SESV 121 ir 148 straipsnius;

7. ragina Komisiją reikalauti, kad valstybės narės pateiktų nacionalinius užimtumo planus, 
kurie yra jų nacionalinių reformų programos dalis;

8. pakartoja savo raginimą stiprinti demokratinį Europos semestro aspektą, taip pat stiprinti 
Parlamento vaidmenį laikantis įprastos teisėkūros procedūros ir įtraukiant nacionalinius 
parlamentus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene;

9. ragina valstybes nares tais atvejais, kai blokuojanti mažuma stabdo būtiną pažangą, 
išplėsti tvirtesnio bendradarbiavimo socialinės ir užimtumo politikos klausimais principą.


