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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas pārvaldības regulējumu, ar kuru, nodrošinot politikas 
nostādņu ciešāku koordināciju nolūkā novērst ievērojamu nelīdzsvarotību, sekmē gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti dalībvalstis un Komisija piemēro pārvaldības 
noteikumus; ierosina šo pārskatīšanu izmantot kā iespēju apmainīties viedokļiem par to, 
kā minēto regulējumu padziļināt;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai pārvarēšanai; 
šajā nolūkā atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst ne tikai uz atbildību 
budžeta jomā, bet arī uz investīcijām un strukturālām reformām, lai tirgus ekonomiku 
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai sekmētu 
saskaņotu sociālekonomisko politiku ar mērķi stiprināt Eiropas konkurētspēju, kā arī
ilgtspējīgi palielināt izaugsmi un nodarbinātību;

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu apkopojuma 
sociālajiem rādītājiem, jo pēc tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir pasākumiem, ar 
kuriem koriģē makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina Komisiju veikt savas rīcības un 
tās efektivitātes izvērtējumu;

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos konkrētos ieteikumus, lai sekmētu izaugsmi un 
nodarbinātību; prasa Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam ikgadēju novērtējumu par 
paveikto šo ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru varētu pievienot pielikumā ikgadējam 
gada izaugsmes pētījumam;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 
paredzētā finansējuma pieejamību — saistībā ar Eiropas Investīciju fondu — maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu avots Eiropā;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis turpināt sava 
darba tirgus un sociālās aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā nolūkā mudina 
dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi;

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi un 
mērķtiecīgi izmantot resursus, kas pieejami, pateicoties Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai, un iesaka arī sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes nodarbinātības 
veicinātāju, pilnveidojot EURES portālu;

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas dialogā par 
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ekonomikas jautājumiem vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, dalībvalstu parlamentus un 
sociālos partnerus.


