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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad esama Europos ekonomikos valdymo sistemos, kuri, 
užtikrindama platesnio masto koordinavimą siekiant išvengti didelio disbalanso, sudaro 
palankias sąlygas pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui atsižvelgiant į strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus tikslus; 

2. džiaugiasi Komisijos iniciatyva atlikti pirmąją šios sistemos veiksmingumo peržiūrą 
siekiant įvertinti, ar valstybės narės ir Komisija veiksmingai ir vienodai taiko valdymo 
taisykles; taip pat siūlo, kad šis vertinimas taptų proga pasikeisti nuomonėmis apie 
sistemos plėtojimo priemones;

3. skatina stiprinti ir plėtoti Europos semestrą, kaip priemonę siekiant veiksmingai išvengti 
krizės; atsižvelgdamas į šį tikslą, džiaugiasi Komisijos pasiūlymu kreipti savo veiksmus 
ne tik į fiskalinę atsakomybę, bet ir į investicijas ir struktūrines reformas siekiant susieti 
rinkos ekonomiką su socialine pažanga; 

4. siūlo surengti bendrus EPSCO tarybos ir ECOFIN tarybos posėdžius siekiant skatinti 
koordinuojamas socialinės ir ekonominės politikos priemones, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Europos konkurencingumą ir ilgam laikui paskatinti augimą ir užimtumą;

5. pabrėžia socialinių rodiklių suvestinės svarbą įspėjimo mechanizmui siekiant iš anksto 
nustatyti socialinių priemonių, kuriomis siekiama pakoreguoti makroekonominį 
disbalansą, poveikį; ragina Komisiją atlikti jos reikšmės ir veiksmingumo vertinimą;

6. ragina valstybes nares taikyti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas siekiant remti 
augimą ir užimtumą; ragina Komisiją teikti Europos Parlamentui metinį pažangos, 
padarytos faktiškai taikant jos rekomendacijas, vertinimą, kuris galėtų būti pridedamas 
prie metinės augimo apžvalgos;

7. ragina Europos Komisiją, bendradarbiaujant su EIB, sudaryti MVĮ, kurios yra pagrindinis 
darbo vietų šaltinis Europoje, palankesnes sąlygas pasinaudoti finansavimu, numatytu 
Europos strateginių investicijų fonde, susiejant jį su Europos investicijų fondu;

8. siekdamas veiksmingesnės ir tikslingesnės fiskalinės politikos, ragina valstybes nares tęsti 
darbo rinkų ir socialinės apsaugos sistemų modernizavimą; siekiant šio tikslo ragina jas 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais;

9. atsižvelgdamas į nedelsiant spręstiną jaunimo nedarbo klausimą, ragina valstybes nares 
naudoti turimus išteklius veiksmingai ir tikslingai, vykdant Jaunimo užimtumo iniciatyvą; 
taip pat rekomenduoja paremti tarpvalstybinį judumą plėtojant EURES portalą, kuris būtų 
jaunimo užimtumo skatinimo priemonė;

10. siekdamas užtikrinti demokratinę kontrolę, rekomenduoja labiau įtraukti Europos 
Parlamentą, nacionalinius parlamentus ir socialinius partnerius į ekonominį valstybių 
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narių ir Europos Komisijos dialogą.


