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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju iekļaut rezolūcijas priekšlikumā šādus ierosinājumus:

A. tā kā atbilstīgi LESD 9. pantam, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, ES ir 
jāņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu 
un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu;

B. tā kā Līgumos noteikti vairāki nodarbinātības un sociālās politikas attīstības virzieni, kas 
vēl nav pilnīgi izmantoti;

1. uzsver vajadzību paralēli Eiropas ekonomikas pārvaldības ieviešanai uzlabot Eiropas 
līmeņa sociālo pārvaldību;

2. prasa pastiprināt sociālās un nodarbinātības politikas uzraudzību, lai tās noteikumi būtu 
salīdzināmi ar valstu ekonomikas politikas virzienu uzraudzības noteikumiem;

3. prasa noteikumos par budžeta disciplīnas saistošu uzraudzību eiro zonā noteikt 
nodarbinātības un sociālos kritērijus papildus fiskālajiem un makroekonomikas 
kritērijiem, lai nodrošinātu LESD 9. panta atbilstošu īstenošanu;

4. uzsver, ka iekšējā nelīdzsvarotība un tās palielināšanās prasa automātisku stabilizatoru 
lietošanu ES vai eiro zonas līmenī, piemēram, garantijas jauniešiem vai minimālo 
bezdarbnieka pabalstu;

5. norāda, ka ne ceļvedī „Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību”, ne Padomes 
priekšsēdētāja Van Rompuy starpposma ziņojumā nav pievērsta uzmanība nodarbinātībai 
un sociālajai politikai; tāpēc atkārtoti aicina izstrādāt Sociālo paktu, kā norādīts 
Ekonomikas un monetārās komitejas 2012. gada 15. oktobra ziņojumā, kurā izklāstīti 
ieteikumi Komisijai par Eiropadomes, Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas 
priekšsēdētāju ziņojumu „Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību”;

6. uzsver, ka jāatjauno līdzsvars starp LESD 121. un 148. pantā izklāstītajiem sociālās un 
ekonomikas politikas noteikumiem;

7. aicina Komisiju pieprasīt dalībvalstīm iesniegt valsts nodarbinātības plānus kā daļu no 
valstu reformu programmas;

8. atkārtoti aicina, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, stiprināt 
Eiropas pusgada demokrātisko dimensiju, tostarp stiprinot Parlamenta nozīmi ar parasto 
likumdošanas procedūru un iesaistot valstu parlamentus;

9. aicina dalībvalstis piemērot ciešākas sadarbības principu sociālajā un nodarbinātības 
politikā, ja nepieciešamo progresu nepamatoti aizkavē bloķējošais mazākums.


