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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută existența unui cadru european de guvernanță economică, care, prin faptul că asigură 
o coordonare mai strânsă a politicilor, cu obiectivul de a preveni dezechilibre grave, 
promovează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în conformitate cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020;

2. salută inițiativa Comisiei de a efectua o primă examinare a eficacității acestui cadru cu 
scopul de a e evalua aplicarea efectivă și uniformă a normelor de guvernanță, atât de către 
statele membre, cât și de către Comisie; propune, de asemenea, ca această examinare să 
reprezinte ocazia de a efectua un schimb de opinii privind modalitățile de aprofundare a 
acestui cadru;

3. încurajează consolidarea și aprofundarea semestrului european, ca mijloc pentru a 
împiedica în mod eficace o criză; în acest sens, salută propunerea Comisiei de a pune 
accentul nu numai pe responsabilitate bugetară, ci și în pe investițiile și reformele 
structurale, pentru a asocia economia de piață la progresul social;

4. propune organizarea unor reuniuni comune între Consiliul EPSCO și Consiliul ECOFIN 
pentru a promova politici socioeconomice coordonate menite să consolideze 
competitivitatea în Europa, dar și să stimuleze creșterea durabilă și ocuparea forței de 
muncă;

5. subliniază importanța tabloului de bord al indicatorilor sociali în raportul privind 
mecanismul de alertă, în scopul de a identifica, în prealabil, impactul social al măsurilor 
de corectare a dezechilibrelor macroeconomice; invită Comisia să efectueze o evaluare a 
domeniului său de aplicare și a eficacității sale;

6. invită statele membre să pună în aplicare recomandările specifice pentru fiecare țară în 
scopul de a sprijini creșterea economică și ocuparea forței de muncă; solicită Comisiei să 
prezinte Parlamentului European o evaluare anuală a progreselor înregistrate în punerea 
efectivă în aplicare a acestor recomandări, care ar putea să facă obiectul unei anexe la 
analiza anuală a creșterii;

7. invită Comisia europeană ca, în colaborare cu BEI, să faciliteze accesul la finanțarea 
prevăzută prin Fondul european pentru investiții strategice, în legătură cu Fondul 
european de investiții, în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, principalele surse 
generatoare de locuri de muncă în Europa;

8. invită statele membre să continue să-și modernizeze piețele muncii și sistemele de 
protecție socială, cu scopul de a avansa în direcția unor politici bugetare mai eficiente și 
mai bine orientate; în acest scop, încurajează statele membre să facă schimb de bune 
practici;
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9. având în vedere caracterul urgent al situației șomajului în rândul tinerilor, încurajează 
statele membre să utilizeze resursele disponibile într-un mod eficient și orientat, prin 
intermediul inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, și recomandă, 
de asemenea, să sprijine mobilitatea transfrontalieră prin dezvoltarea portalului EURES ca 
element catalizator pentru crearea de locuri de muncă în rândul tinerilor;

10. în vederea consolidării controlului democratic, recomandă implicarea mai puternică a 
Parlamentului European, a parlamentelor naționale și a partenerilor sociali la dialogul 
economic dintre Comisia Europeană și statele membre.


