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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai keretrendszerének létrehozását, mivel ez amellett, 
hogy biztosítja a politikák szorosabb összehangolását a súlyos egyensúlyhiányok 
megelőzése érdekében, kedvez az intelligens, tartós és inkluzív növekedésnek, az Európa 
2020 stratégiában rögzített célkitűzéseknek megfelelően;

2. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy első alkalommal megvizsgálja e keret 
hatékonyságát annak értékelése végett, hogy a tagállamok és a Bizottság hatékonyan és 
egységesen alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy véli továbbá, hogy ez a vizsgálat 
alkalmat ad a keret elmélyítésére szolgáló eszközökről szóló eszmecserére is;

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek jegyében üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
intézkedését nemcsak a költségvetési felelősségre, hanem a strukturális beruházásokra és 
reformokra is összpontosítja a piacgazdaságnak a szociális fejlődéssel való 
összekapcsolása érdekében;

4. javasolja együttes ülések szervezését az EPSCO és az Ecofin Tanács számára az európai 
versenyképesség megerősítését és a növekedés és munkahelyteremtés tartós ösztönzését 
célzó, összehangolt társadalmi és gazdaságpolitikák előmozdítása érdekében;

5. hangsúlyozza a szociális mutatók eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazítását célzó 
intézkedések szociális hatásainak előzetes meghatározása szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy értékelje az eredménytábla hatókörét és eredményességét;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés támogatása 
érdekében hajtsák végre az országspecifikus ajánlásokat; kéri a Bizottságot, hogy évente 
nyújtson be értékelést az Európai Parlamentnek az ajánlások hatékony végrehajtása terén 
elért eredményekről, mely értékelés az éves növekedési jelentés mellékletét is képezhetné;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az EBB-vel együttműködésben könnyítse meg a 
kkv-k számára az Európai Stratégiai Beruházási Alapban – az Európai Beruházási 
Alaphoz kapcsolódóan – rendelkezésre álló forrásokhoz való hozzáférést, mivel a kkv-k 
biztosítják a legtöbb munkahelyet Európában;

8. a hatékonyabb és célzottabb költségvetési politikák felé való elmozdulás érdekében 
felszólítja a tagállamokat, hogy folytassák munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból bátorítja a tagállamokat a bevált gyakorlatok 
megosztására;

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást tesz 
szükségessé, arra bátorítja a tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló erőforrásokat 
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hatékonyan és célzottan használják fel, kiaknázva az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés adta lehetőségeket, továbbá javasolja a határokon átnyúló mobilitás 
támogatását az EURES-portál fejlesztése révén, mivel a fiatalok körében ez fontos 
előmozdítója a munkavállalásnak;

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése érdekében javasolja az Európai Parlament, a 
nemzeti parlamentek és a szociális partnerek fokozottabb bevonását a tagállamok és az 
Európai Bizottság között zajló gazdasági párbeszédbe.


