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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia europejskich ram  zarządzania gospodarczego, 
które - zapewniając ściślejszą koordynację polityki, tak aby uniknąć poważnych 
dysproporcji - przyczyniają się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeprowadzenia pierwszego 
badania skuteczności tych ram w celu oceny skutecznego i jednolitego stosowania zasad 
zarządzania, zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję;  sugeruje 
również, że przegląd ten będzie okazją do wymiany poglądów na temat sposobów 
ulepszenia tych ram;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie europejskiego semestru, co pozwoliłoby skutecznie 
zapobiegać kryzysowi; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, 
aby nie koncentrowały się wyłącznie na odpowiedzialności budżetowej, ale również na 
inwestycjach i reformach strukturalnych, w celu powiązania gospodarki rynkowej z 
postępem społecznym;

4. proponuje, aby organizowane były wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady ECOFIN w 
celu promowania skoordynowanych strategii politycznych społecznych i gospodarczych 
mających na celu wzmocnienie konkurencyjności w Europie, ale także pobudzenie 
trwałego wzrostu i zatrudnienia;

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników zawierającej wskaźniki społeczne dla sprawozdania 
przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na wcześniejszym 
etapie, skutki społeczne środków mających na celu skorygowanie zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do dokonania oceny jego zakresu i skuteczności;

6. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów w celu 
wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu corocznego sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
niniejszych zaleceń, które mogą być zamieszczane w załączniku do rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

7. wzywa Komisję Europejską, by we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
ułatwiała MŚP, które są głównymi źródłami zatrudnienia w Europie, dostęp do 
finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w powiązaniu 
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej wzywa 
państwa członkowskie, aby kontynuowały modernizację swoich rynków pracy oraz 
systemów zabezpieczenia społecznego; w tym celu zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;
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9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia młodych ludzi zachęca państwa członkowskie do 
wykorzystania dostępnych zasobów w skuteczny i ukierunkowany sposób, poprzez 
inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

10. w celu zwiększenia demokratycznej kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego, parlamentów krajowych i partnerów społecznych w dialog gospodarczy 
między państwami członkowskimi a Komisją Europejską.


