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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše usklajevanje politik s ciljem preprečevanja velikih 
neravnotežij, hkrati pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja pametno, 
trajnostno in vključujočo rast;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo opravila prvi pregled učinkovitosti tega okvira ter 
ocenila učinkovito in enotno uporabo pravil upravljanja v državah članicah in znotraj 
Komisije; predlaga pa, naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za izmenjavo mnenj o 
tem, kako bi okvir lahko še poglobili;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje evropskega semestra kot načina za učinkovito 
preprečevanje nove krize; v tem kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da bo svoje 
delovanje usmerila ciljno ne le v proračunsko odgovornost, ampak tudi v naložbe in 
strukturne reforme, da bi na ta način združila tržno gospodarstvo in družbeni napredek;

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot nekakšna 
spodbuda za usklajene družbeno-gospodarske politike, ki bi spodbudile konkurenčnost 
Evrope, pa tudi trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

5. opozarja, da je pomembno, da se v poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, kakšen 
socialni učinek bodo imeli ukrepi za odpravljanje makroekonomskih neravnotežij; 
poziva Komisijo, naj oceni njen pomen in učinkovitost;

6. poziva države članice, naj izvajajo priporočila za posamezne države članice in tako 
podprejo rast in zaposlovanje; poziva Komisijo, naj za Evropski parlament pripravi 
letno oceno doseženega napredka po dejanskem izvajanju teh priporočil, ta ocena pa bi 
bila lahko priložena letnemu poročilu o rasti;

7. poziva Evropsko komisijo, naj v sodelovanju z EIB olajša dostop do finančnih sredstev 
iz Evropskega sklada za strateške naložbe, v povezavi z Evropskim investicijskim 
skladom, v korist malih in srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo največ delovnih mest;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj ciljno usmerjenih proračunskih politik, poziva 
države članice, naj nadaljujejo začeto modernizacijo svojih trgov delovne sile in 
sistemov socialnega varstva; v tem kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov dobre 
prakse;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, naj podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot vektorja zaposlovanja mladih;
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10. za še večji demokratični nadzor priporoča, naj se v gospodarski dialog med državami 
članicami in Evropsko komisijo bolj vključijo Evropski parlament, nacionalni 
parlamenti in socialni partnerji.


