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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta existenciu európskeho rámca správy hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe zabezpečuje užšiu koordináciu politík a podporuje 
inteligentný, trvalý a inkluzívny rast v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii Európa 
2020;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca s cieľom 
zhodnotiť efektívne a jednotné uplatňovanie pravidiel správy zo strany členských štátov i 
zo strany Komisie; zároveň navrhuje, aby bolo toto preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec prehĺbiť;

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu európskeho semestra, čo je prostriedkom ako 
účinne brániť vzniku krízy; v tomto zmysle víta návrh Komisie, že zameria svoju činnosť 
nielen na rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na investície a štrukturálne reformy s cieľom 
zosúladiť trhové hospodárstvo so sociálnym pokrokom;

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN s cieľom 
podporiť tvorbu koordinovaných sociálno-ekonomických politík zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti; 

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka sociálnych ukazovateľov v správe o mechanizme 
varovania je dôležitá na predbežné určenie sociálneho dosahu opatrení zameraných na 
nápravu makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie 
jej rozsahu pôsobnosti a účinnosti;

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku dosiahnutého pri účinnom vykonávaní týchto 
odporúčaní, ktoré by mohlo byť priložené k ročnému prieskumu rastu;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v spolupráci s EIB uľahčila malým a stredným podnikom, 
ktoré sú hlavnými tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k financovaniu 
poskytovanému v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súčinnosti s 
Európskym investičným fondom;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a cielenejších rozpočtových politík vyzýva členské 
štáty, aby pokračovali v procese modernizácie svojich trhov práce a svojich systémov 
sociálnej ochrany; v tomto zmysle ich povzbudzuje k výmene osvedčených postupov;

9. vzhľadom na naliehavú situáciu nezamestnanosti mladých ľudí povzbudzuje členské štáty 
k tomu, aby dostupné prostriedky využívali efektívne a cielene, a to prostredníctvom 
iniciatívy na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a zároveň odporúča podporiť 
cezhraničnú mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu EURES ako hnacej sily 
zamestnanosti mladých ľudí;
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10. v záujme zvýšenia demokratickej kontroly odporúča zapojiť do hospodárskeho dialógu 
medzi členskými štátmi a Európskou komisiou predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych partnerov.


