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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že existuje evropský rámec pro správu ekonomických záležitostí, který 
zajišťuje užší koordinaci politik s cílem zabránit významné nerovnováze a podporuje 
inteligentní, udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli strategie Evropa 2020;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, kdyby 
se tento přezkum stal rovněž příležitostí k výměně názorů na způsoby, jak rámec 
prohloubit;

3. vybízí k posílení a prohloubení evropského semestru, který je účinným prostředkem pro 
předcházení krizi; v tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost nejen na 
rozpočtovou odpovědnost, ale také na investice a strukturální reformy s cílem spojit tržní 
ekonomiku se sociálním pokrokem;

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné schůze Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele a Rady pro hospodářské a finanční věci s cílem podpořit 
koordinované sociální a hospodářské politiky pro posílení konkurenceschopnosti 
v Evropě, ale také dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

5. zdůrazňuje význam srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o mechanismu 
varování, který umožňuje předem stanovit sociální dopad opatření k nápravě 
makroekonomické nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad a účinnost;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly doporučení pro jednotlivé země s cílem podpořit růst 
a zaměstnanost; žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila výroční hodnocení 
pokroku dosaženého při účinném provádění těchto doporučení, které by mohlo být 
přílohou výroční zprávy o růstu;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve spolupráci s EIB usnadnila přístup malých a středních 
podniků, které jsou hlavními zdroji pracovních míst v Evropě, k finančním prostředkům 
Evropského fondu pro strategické investice ve spojení s Evropským investičním fondem;

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým politikám 
prostřednictvím další modernizace jejich pracovních trhů a systémů sociální ochrany; 
vybízí je proto k výměně osvědčených postupů;

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti nezaměstnanosti mladých vybízí členské státy, 
aby účinně a cíleně využívaly zdroje, které jsou k dispozici díky zavedení iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí; doporučuje rovněž, aby podporovaly přeshraniční 
mobilitu prostřednictvím portálu EURES, která může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu doporučuje zapojit více Evropský parlament, 
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vnitrostátní parlamenty a sociální partnery do hospodářského dialogu mezi členskými 
státy a Evropskou komisí.


