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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în temeiul articolului 9 din TFUE, la definirea și executarea politicilor și 
activităților UE trebuie să se ia în considerare promovarea unui grad ridicat de ocupare a 
forței de muncă și garantarea unei protecții sociale adecvate;

B. întrucât tratatele oferă mai multe modalități pentru a realiza progrese în ceea ce privește 
politicile sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, care nu au fost încă puse 
integral în valoare;

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți guvernanța socială la nivel european, în paralel cu 
instaurarea guvernanței economice europene;

2. solicită o monitorizare mai strictă a politicilor sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă, comparabilă cu prevederile referitoare la supravegherea politicilor economice 
naționale;;

3. solicită ca, în cadrul normelor de supraveghere obligatorie a disciplinei bugetare în zona 
euro, pe lângă reperele fiscale și macroeconomice, pentru a asigura aplicarea articolului 9 
din TFUE să fie instituite și repere sociale și în materie de ocupare a forței de muncă;

4. subliniază că existența și agravarea dezechilibrelor interne necesită stabilizatori care să 
acționeze automat la nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi o garanție pentru tineret sau o 
indemnizație minimă de șomaj;

5. remarcă faptul că nici foaia de parcurs „Către o veritabilă uniune economică și monetară” 
și nici raportul intermediar prezentat de Președintele Consiliului, Van Rompuy, nu 
abordează politicile sociale și pe cele în materie de ocuparea forței de muncă; își 
reiterează, în consecință, apelul pentru un pact social, conform celor indicate în raportul 
adoptat la 15 octombrie 2012 de Comisia pentru afaceri economice și monetare, cu 
recomandări adresate Comisiei cu privire la raportul Președinților Consiliului European, 
Comisiei, Băncii Centrale Europene și Eurogrup, intitulat „Către o veritabilă uniune 
economică și monetară”;

6. subliniază că trebuie reinstituit echilibrul dintre prevederile în materie de politică socială 
și economică de la articolul 121 din TFUE și articolul 148 din TFUE;

7. cere Comisiei să insiste ca statele membre să prezinte planuri naționale privind locurile de 
muncă, ca parte a programelor lor naționale de reformă

8. își reiterează apelul pentru consolidarea dimensiunii democratice a Semestrului European, 
inclusiv prin întărirea rolului Parlamentului prin procedura legislativă ordinară și prin 
implicarea parlamentelor naționale, în interacțiune cu partenerii sociali și societatea civilă;

9. cere statelor membre în care unele minorități blochează nejustificat progresele necesare să 
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extindă principiul de cooperare consolidată la politicile sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă.


