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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства съществуването на европейска рамка за икономическо управление, 
която чрез гарантирането на по-тясно координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“;

2. приветства инициативата на Комисията да се пристъпи към първото разглеждане на 
ефикасността на настоящата рамка по отношение на ефективното и еднакво 
прилагане на правилата за управление както от държавите членки, така и от 
Комисията; също така предлага настоящото разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за укрепване на тази рамка;

3. насърчава укрепването и задълбочаването на европейския семестър, в качеството на 
средство за ефективно предотвратяване на кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията действията да бъдат съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика със социалния напредък;

4. предлага да се организират съвместни заседания между Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и потребителски въпроси  и Съвета по икономически и 
финансови въпроси с цел стимулиране на изготвянето на координирани 
икономически политики, насочени към укрепване на конкурентоспособността в 
Европа, но също така и за стимулиране на устойчивия растеж и трудовата заетост;

5. подчертава значението на таблицата с показатели за социалната сфера в доклада за 
механизма за предупреждение за идентифицирането нагоре по веригата на 
социалното въздействие на мерките за коригиране на макроикономическите 
неравновесия; призовава Комисията да направи оценка на неговия обхват и 
ефективност;

6. призовава държавите членки да изпълнят специфичните за отделните държави 
препоръки в подкрепа на растежа и заетостта; призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на напредъка, постигнат по ефективното прилагане на 
тези препоръки, към която би могло да се добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

7. призовава Комисията, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, да 
улесни достъпа на МСП, които са основният източник на работни места в Европа, 
до финансирането, предвидено от Европейски фонд за стратегически инвестиции, 
заедно с Европейския инвестиционен фонд;

8. в стремежа за постигане на по-ефикасни и целенасочени бюджетни политики, 
призовава държавите членки да продължат модернизирането на своите пазари на 
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труда и на своите системи за социална закрила; за тази цел ги насърчава да 
осъществяват обмен на най-добри практики;

9. предвид неотложната ситуация с безработицата сред младите хора насърчава 
държавите членки да използват наличните ресурси по ефективен и целенасочен 
начин чрез лансирането на инициативата за младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност чрез развиването на портала EURES, който 
да играе ролята на преносител на работни места за младите хора;

10. с оглед засилването на демократичния контрол, препоръчва по-голямо участие на 
Европейския парламент, на националните парламенти и на социалните партньори в 
икономическия диалог между Европейската комисия и държавите членки.


