
RR\1076469HU.doc PE564.958v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Plenárisülés-dokumentum

A8-0307/2015

20.10.2015

JELENTÉS
a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. év 
prioritásainak végrehajtása
(2015/2210(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Dariusz Rosati

A vélemények előadói (*): 
Jean Arthuis, Költségvetési Bizottság
Sergio Gutiérrez Prieto, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke



PE564.958v02-00 2/50 RR\1076469HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

INDOKOLÁS ...........................................................................................................................17

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL(*).......................................20

VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL(*) .....24

VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL...34

VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL ..........................40

VÉLEMÉNY A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL ..............44

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN.............................50

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke



RR\1076469HU.doc 3/50 PE564.958v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ,) és különösen 
annak 121. cikke (2) bekezdésére és 136. cikkére,

– tekintettel a 2015. évi országspecifikus ajánlásokról szóló 2015. május 15-i bizottsági 
közleményre (COM(2015)0251),

– tekintettel az Európai Tanács 2015. június 25-i és 26-i következtetéseire (EUCO 22/15),

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. 
évi éves növekedési jelentés” című 2015. március 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel a riasztási mechanizmus keretében készült 2015. évi jelentésről szóló 2015. 
november 28-i bizottsági közleményre (COM(2014)0904),

– tekintettel az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” című 2015. 
június 22-i jelentésére,

– tekintettel „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálatáról: mérleg és főbb 
kérdések” című 2015. június 24-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló 2011. december 
1-jei állásfoglalására3,

– tekintettel „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított 
rugalmasság legjobb kihasználása” című 2015. január 13-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0012),

– tekintettel „Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és 
az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” című 
2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel a Bizottság „Európai beruházási terv” című 2014. november 26-i 
közleményére (COM(2014)0903),

– tekintettel a Bizottság „A tőkepiaci unió kiépítése” című 2015. február 18-i zöld 
könyvére (COM(2015)0063),

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0067.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0238.
3 HL C 165. E, 2013.6.11., 24. o.
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– tekintettel a „Méltányos és hatékony társaságiadó-rendszer az Európai Unióban: 5 fő 
cselekvési terület” című 2015. június 17-i bizottsági közleményre (COM(2015)0302),

– tekintettel a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról szóló 2013. február 
5-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának megerősítése” című 2013. október 2-i bizottsági 
közleményre (COM(2013)0690),

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 
valamint a „Mérleg az Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiájáról” című, 2014. március 13-i bizottsági közleményre (COM(2014)0130),

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményére (A8-0307/2015),

A. mivel a Bizottság 2015. tavaszi gazdasági előrejelzése szerint 2016-ban az Unióban 
2,1%-os, az euróövezetben pedig 1,9%-os lesz a növekedési ráta;

B. mivel a Bizottság által 2014. november 28-án ismertetett éves növekedési jelentés 
három fő pillért határoz meg 2015-re (összehangolt beruházásélénkítést, a strukturális 
reformok iránti elkötelezettség megerősítését, valamint felelősségteljes költségvetési 
gazdálkodást), és első alkalommal helyezi a hangsúlyt az európai költségvetés 
hozzájárulására e célok megvalósításában;

C. mivel a várakozások szerint az éves fogyasztóiár-infláció az Unióban és az 
euróövezetben egyaránt a 2015-ös 0,1%-ról 2016-ra 1,1%-ra emelkedik majd, ami nem 
tükrözi az Európai Központi Bank által előre jelzett defláció kockázatát;

D. mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA) létrehozó rendelet 
elfogadásával, a kohéziós alapokhoz kapcsolódó operatív programok elindításával, a 
2007–2013-as időszakból származó, 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási 
előirányzatok 2015-re, 2016-ra és 2017-re történő átvitelével, valamint az európai 
ifjúsági kezdeményezés előfinanszírozásának növelésével az elmúlt szemeszterben az 
éves növekedési jelentésben meghatározott számos célkitűzés teljesült;

E. mivel a munkanélküliség szintje az Unióban továbbra is elfogadhatatlanul magas, de 
csökkenő tendenciát mutat, és várhatóan 2016-ban az Unióban 9,2%-ra, az 
euróövezetben pedig 10,5%-ra esik vissza;

F. mivel ezek az intézkedések bizonyítják az európai költségvetés által nyújtott hozzáadott 
értéket, ugyanakkor az európai politikai fellépés korlátaira is fényt derítenek, mivel ez a 

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0036.
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költségvetés nem rendelkezik valódi saját forrásokkal, az uniós GDP 1%-a alatt marad 
és egy hét évig tartó többéves pénzügyi keret közé van szorítva;

G. mivel a költségvetési kilátások az Unióban és az euróövezetben tovább javulnak, 
összességében nagyjából semleges költségvetési irányvonallal;

1. nagyra értékeli, hogy a gazdasági fellendülés lassan megindul, ugyanis a várakozások 
szerint az euróövezetben a GDP 2016-ban 1,9%-kal, az Unióban pedig 2,1%-kal 
növekszik; ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, hogy a fellendülés alapjai 
törékenyek, egyéb tényezők mellett az Unió mögöttes strukturális gyengeségei és 
regionális gazdasági különbözőségei, az ezekből adódó egyenetlen növekedés és az 
alacsony nemzetközi versenyképesség miatt;

2. megállapítja, hogy szakpolitikai ajánlásokat is magukban foglaló jelentős szakpolitikai 
kezdeményezések olyan gazdasági előrejelzéseken alapultak, amelyek nem számoltak 
az előrehozott megszorító intézkedések következtében tapasztalt alacsony növekedéssel 
és inflációval, és nagymértékben alábecsülték a költségvetési multiplikátor méretét egy 
olyan környezetben, amelyet a súlyos pénzügyi zavarok, valamint a tagállamok közötti 
tovagyűrűző hatások jellemeztek az egy időben zajló konszolidáció idején, amihez a 
halmozott és gyors ütemű strukturális reformok deflációs hatása társult;

3. üdvözli, hogy a 2015. évi országspecifikus ajánlásokban a Bizottság a gazdasági 
növekedés alábbi négy fő prioritására összpontosít: a beruházások fellendítésére, a 
termékek, szolgáltatások és munkaerő piacán megvalósítandó strukturális reformok 
végrehajtására, a felelősségteljes költségvetési gazdálkodásra és a foglalkoztatáspolitika 
javítására; hangsúlyozza e növekedésserkentő tényezők jelentőségét, többek között az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése, valamint az Unió világszintű 
versenyképességének fokozására irányuló átfogó célkitűzés tekintetében is; rámutat 
arra, hogy ezt a munkavállalók védelmének gyengítése vagy az európai szociális modell 
aláásása nélkül kell véghezvinni;

Gazdasági kilátások és kihívások az Unió számára

4. tudomásul veszi az európai szemeszter folyamatának egyszerűsítésére irányuló új 
bizottsági megközelítést, melynek lényege, hogy korlátozott számú, ám fontosabb 
prioritásra és kihívásra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, valamint hogy az 
országspecifikus és az euróövezetre vonatkozó elemzéseket a korábbi években 
megszokottnál három hónappal korábban kell közzétenni; e tekintetben, figyelembe 
véve az európai szemeszter új ütemtervét, felhívja a tagállamokat, hogy strukturáltabb 
módon vonják be a nemzeti parlamenteket, valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokat és az egyéb érdekelt feleket; javasolja, hogy az országspecifikus 
ajánlásokban szereplő minden főbb strukturális reformot és változtatást kísérjen a rövid 
és hosszú távú társadalmi hatásaikat elemző vizsgálat;

5. aggodalommal állapítja meg, hogy a tagállamok változó elkötelezettséget mutatnak a 
tavalyi országspecifikus ajánlások végrehajtása mellett, továbbá azt, hogy a végrehajtás 
terén elért eredmények általában igen gyengék; megismétli, hogy az Unión belül 
összehangolt politikára van szükség, és hangsúlyozza az országspecifikus ajánlások 
végrehajtásának jelentőségét a gazdaságirányítási keret valamennyi tagállamban történő 
következetes és tisztességes végrehajtásának biztosítása szempontjából; hangsúlyozza, 
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hogy az országspecifikus ajánlások egyes tagállamok általi nem megfelelő végrehajtása 
akadályát képezi a növekedés- és beruházásbarát környezet létrehozásának; felszólítja a 
Bizottságot, hogy „A gazdaságirányítási keretrendszer felülvizsgálata: áttekintés és 
kihívások” című 2015. június 24-i parlamenti állásfoglalást figyelembe véve vegye 
fontolóra egy olyan mechanizmus bevezetésének lehetőségét, amely az országspecifikus 
ajánlások végrehajtására ösztönzi a tagállamokat, különösen a legjelentősebb 
tovagyűrűző hatással rendelkező területeken, valamint hogy tegyen javaslatokat arra, 
hogyan lehet biztosítani, hogy az európai szemeszter ajánlásait hatékonyabban és 
következetesebben hajtsák végre és alkalmazzák; e tekintetben kéri a Bizottságot, hogy 
tegyen közzé egy dokumentumot, melyben átfogóan értékeli az országspecifikus 
ajánlások végrehajtásának állását minden tagállamban, és amely konkrét ajánlásokat 
fogalmaz meg az Európa 2020 stratégia naprakésszé tett nemzeti céljainak teljesítésére; 
javasolja, hogy végezzenek a korábbi évek különböző tagállamokra vonatkozó 
országspecifikus ajánlásainak relevanciájára vonatkozó elemzést annak utólagos 
felmérése érdekében, hogy indokoltak voltak-e alkalmazási körük, időzítésük, 
ütemezésük, sorrendjük és társadalmi hatásuk tekintetében, valamint az uniós régiók és 
tagállamok közötti eltérések csökkentése szempontjából; tudomásul veszi a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy a jelenlegi úgynevezett segédmutatók közül hármat 
beillesszen a fő eredménytáblába;

6. hangsúlyozza, hogy számos – különösen az euróövezetbe tartozó – tagállam hasonló 
makrogazdasági kihívásokkal küzd, melyek közül a legfontosabb az (állami és magán) 
adósságok magas szintje, a versenyképesség hiánya és a beruházások rendkívül 
alacsony szintje, és hogy ezért összehangolt megközelítésre van szükség e problémák 
megoldása során; hangsúlyozza, hogy a fenntarthatatlan szintű adósság negatív hatással 
van a befektetésekre;

7. sajnálja, hogy a tagállamokban folyamatosan magas a munkanélküliségi ráta, és 
különösen aggasztónak tartja a fiatalokat érintő és a hosszú távú munkanélküliséget; 
hangsúlyozza, hogy a munkahely-teremtési ráták növelése érdekében a nemzeti 
munkaerőpiacok reformja mellett növelni kell a beruházásokat és gazdaságélénkítő 
intézkedéseket kell hozni; ezenkívül úgy véli, hogy a minőségi munkahelyek 
teremtésére kell összpontosítani; hangsúlyozza, hogy javítani kell a nemzeti oktatási 
rendszereket, és hozzá kell őket igazítani az uniós munkaerőpiac újfajta készségek és 
tudás iránti igényeihez, különösen a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben 
rendkívül hasznosnak bizonyuló duális képzési modell alkalmazása, valamint a 
vállalkozói készségeknek az iskolai tantervbe történő beépítése révén; kiemeli, hogy a 
lakosság egyes csoportjai – például a fiatalok, az alacsony képzettségű munkanélküliek, 
a tartósan munkanélküliek, az idősebb munkavállalók és a nők – esetében egyedi 
megközelítést kell kialakítani, mivel ők a mai napig korlátozásokkal szembesülnek a 
munkaerőpiacon való teljes körű részvételük tekintetében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy ügyelni kell annak biztosítására, hogy az ilyen megközelítés a gyakorlatban ne 
csupán a munkavállalói jogok és a szociális védelem csökkentésével vagy a bizonytalan 
foglalkoztatási formák elterjedésével járjon; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a munkanélküliekre vonatkozó minimáljövedelem-rendszereket a tagállamokban;

8. üdvözli és a megfelelő irányba tett lépésnek tartja az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapra (ESBA) vonatkozó szabályozás hatálybalépését, melynek célja a magán- és 
állami beruházások – többek között a nemzeti fejlesztési bankok segítségével történő – 
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fellendítése az Unióban, és a vállalkozások, különösen a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítése érdekében felszólítja az összes érintett felet és 
intézményt, hogy gondoskodjanak e szabályozás gyors és hatékony végrehajtásáról; úgy 
véli, hogy az ESBA keretében támogatott projektek egyik fő célja a tisztességes 
munkahelyek teremtése kell, hogy legyen, amelyek minőségi foglalkoztatáshoz 
vezetnek, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézió elérését eredményezik; 
felhívja a figyelmet arra, hogy ahol csak lehetséges, ösztönözni kell a szociális 
beruházásokat, azzal a céllal, hogy pozitív társadalmi hatásokat érjenek el általuk és 
csökkentsék az egyenlőtlenséget, többek között a közszolgáltatások javítása és a 
hátrányos helyzetű személyek csoportjait célzó munkahelyteremtés támogatása révén; 
felszólítja a tagállamokat, hogy a tervezett projektek és beruházási platformok 
előmozdításába szorosan vonják be a helyi és regionális hatóságokat; döntő 
fontosságúnak tartja, hogy e terv sikeres legyen, ezért szorosan nyomon fogja követni 
annak megvalósítását, különösen a beruházási kiadások és az államadósság tagállami 
mérlegekből való eltávolítására tett lépéseket; hangsúlyozza a Parlament által az ESBA 
keretében játszott szerepet a Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való átcsoportosítások minimálisra csökkentésében; 
emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy az éves költségvetési eljárás során 
kevesebb megszorítást eszközöl;

9. tudomásul veszi, hogy egyes tagállamokban a munkahelyteremtéshez, a fenntartható 
növekedéshez és az államadósság szintjének csökkenéséhez vezető, növekedésbarát 
költségvetési kiigazításra van szükség ahhoz, hogy e tagállamok megfeleljenek a 
Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) feltételeinek; tudomásul veszi az SNP-n belüli 
rugalmasságáról szóló bizottsági értelmező közleményt, melynek célja, hogy 
egyértelműsítse a beruházási záradék hatókörét, és bizonyos fokú ideiglenes 
rugalmasságot biztosítson az SNP prevenciós ágában;

10. aggodalmának ad hangot az egyes tagállamokban tartósan fennálló makrogazdasági 
egyensúlyhiány, különösen a magán- és az államadósság magas szintje és a folyó 
fizetési mérleg hiánya, valamint a pénzügyi ágazat – és pontosabban a bankrendszerek –  
túlzott kockázatai miatt, melyek nem utolsósorban az olyan pénzügyi intézményekből 
erednek, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek; kiemeli, hogy a kormányok 
és a bankok közötti kapcsolat még mindig nem teljesen megoldott, és továbbra is 
veszélyt jelent a pénzügyi és fiskális stabilitásra; megjegyzi, hogy a folyó fizetési 
mérleg többlete másfajta kockázatokat hordoz, mint a hiánya, és felhívja a figyelmet az 
Unión és az euróövezeten belül egyre szélesedő gazdasági különbségekre, amelyek 
veszélyeztetik az európai ágazati politikák koherenciáját;

11. emlékeztet arra, hogy a szegénység és a növekvő jövedelmi egyenlőtlenségek veszélyt 
jelentenek a növekedésre és a fenntarthatóságra; felszólítja a Bizottságot, hogy – 
elősegítve a bevált gyakorlatok cseréjét és a pontos adatgyűjtést – hangolja össze és 
támogassa a tagállamok fellépéseit ezek leküzdésére; úgy véli, hogy e feladatokat 
egyértelműen be kell építeni a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai 
szemeszterbe;

Országspecifikus ajánlások – prioritások és célkitűzések 



PE564.958v02-00 8/50 RR\1076469HU.doc

HU

12. hangsúlyozza a vállalkozások, különösen az uniós gazdaság gerincét alkotó kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) finanszírozáshoz való hozzáférésének jelentőségét; 
tudomásul veszi a beruházások élénkítését célzó alkalmazkodó monetáris politikát, és 
felszólít a közelmúltban hozott intézkedések – például az európai beruházási terv – 
gyors végrehajtására; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a jelenlegi alacsony 
kamatok nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a szükséges mértékben 
ösztönözzék a beruházásokat; üdvözli ugyanakkor a vállalkozásoknak nyújtott hitelek 
feltételeinek 2015 első felében történt fokozatos enyhítését és a magánberuházások 
élénkülésének első jeleit; hangsúlyozza a tőkepiaci unióra (CMU) vonatkozó tervben 
rejlő lehetőségeket e kérdések kezelését illetően, és felhívja a Bizottságot, hogy jövőbeli 
tőkepiaci unió kialakítása során kellőképpen vegye figyelembe a kkv-k igényeit; 
felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányokat annak megállapítására, hogy a 
bankunió felé vezető folyamat részekén helyesen bevezetett szabályozási gyakorlatok 
hogyan befolyásolták a kkv-k banki finanszírozáshoz való hozzáférését, valamint hogy 
szükség esetén igazítsa ki a szóban forgó fellépéseket;

13. hangsúlyozza, hogy az állami és magán oktatási és innovációs politikák megfelelő 
egyensúlyának biztosítása révén keresztül javítani kell az uniós üzleti környezetet, 
valamint emelni kell a termelékenység szintjét; kiemeli, hogy az uniós egységes piac 
még mindig töredezett, és hogy az uniós gazdaságot az innováció hiánya sújtja, pedig az 
innováció kulcsfontosságú a növekedés és a termelékenység szempontjából, és ezért 
annak előmozdítása alapvető fontosságú az Unió nemzetközi versenyképességének 
javításához; ezzel összefüggésben tudomásul veszi az öt elnök jelentésében szereplő 
javaslatot; emlékeztet a megfelelő üzleti szabályozás fontosságára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap sikere szempontjából; ezért felszólít a tőkepiac fejlesztésére, az 
adminisztratív akadályok felszámolására – amennyiben ez nem ássa alá a 
munkavállalók és a fogyasztók alapvető védelmét –, a bürokrácia csökkentésére, a 
tagállami igazságszolgáltatási rendszerek minőségének és hatékonyságának 
megerősítésére, az adókikerülés, az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni 
fellépésre, valamint a tagállamok adó- és jogrendszereinek reformjára; hangsúlyozza az 
uniformizált politikák elkerülésének fontosságát; hangsúlyozza, hogy számos 
tagállamban kulcsfontosságú prioritás az igazgatási kapacitás minőségének valamennyi 
kormányzati szinten megvalósuló javítása; emlékeztet arra, hogy foglalkozni kell a be 
nem jelentett munka kérdésével, amely kárt okoz az Unió gazdaságának, tisztességtelen 
versenyhez vezet és torzítja a piacot, ami a munkavállalók szociális és munkaügyi 
védelmének növekvő hiányát eredményezi; ezért kéri, hogy haladéktalanul indítsák el a 
be nem jelentett munkával foglalkozó európai platformot;

14. egyetért a Bizottsággal abban, hogy számos tagállamnak ambiciózusabbnak kellene 
lennie a szociálisan fenntartható strukturális reformok végrehajtásában és az akadályok 
felszámolásában ahhoz, hogy a termékek és szolgáltatások piaca versenyképesebbé és 
hatékonyabbá válhasson, figyelembe véve az ilyen reformok foglalkoztatási hatásait is; 
ezzel összefüggésben üdvözli a digitális egységes piac megvalósításának ütemtervéről 
szóló bizottsági közleményt, beleértve azon átfogó keret kiépítését, amely lehetővé teszi 
a vállalatok számára az új technológiákba való befektetéseik növelését, valamint 
üdvözli az egységes digitális piac kialakítása felé vezető útitervről szóló bizottsági 
közleményt; hangsúlyozza, hogy az országspecifikus ajánlások és országjelentések 
gyakran foglalkoznak a gazdasági teljesítménnyel és a közigazgatási kapacitással 
kapcsolatos területi különbségekkel, és kiemeli, hogy a politikai célkitűzéseknek 
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módszeresen figyelembe kell venniük e különbségeket; emlékeztet, hogy azokban a 
régiókban, amelyeknek tartósan súlyos természeti vagy demográfiai hátrányokkal kell 
megküzdeniük, rendszerint magasabb a munkanélküliségi ráta és alacsonyabb a 
gazdasági növekedés; ezért úgy véli, hogy e régiók fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében olyan beruházásokra van szükség, amelyek javítják növekedési 
potenciáljukat és vonzóvá teszik őket ahhoz, hogy az emberek itt akarjanak élni;

15. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak szükség esetén anticiklikus politika 
alkalmazásával és a jogszabályokban benne foglalt, meglévő rugalmassági záradékok 
maradéktalan kihasználásával ki kell igazítaniuk államháztartásukat, tiszteletben tartva 
ugyanakkor a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályait; hangsúlyozza az anticiklikus 
politika jelentőségét, amely a gazdasági visszaesés idején – a Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében elfogadott határokon belül – rugalmassággal, a gazdasági fellendülés 
idején pedig államháztartási többlettel jár; úgy véli, hogy különösen a magas adóssággal 
rendelkező tagállamoknak növekedésbarát költségvetési konszolidációt kellene 
folytatniuk, és sürgősen végre kellene hajtaniuk az ajánlott strukturális reformokat, 
figyelembe véve a szociális szempontokat, miközben a nagyobb költségvetési 
mozgástérrel rendelkező tagállamoknak a beruházások felgyorsítására, valamint a 
meglévő államadósság és az adóterhek csökkentésére kellene felhasználniuk azt;

Ajánlások 

16. üdvözli, hogy a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok száma a 2014-es 11-ről 2015-re 
9-re csökkent; megjegyzi ugyanakkor, hogy ez a szám továbbra is túl magas, és 
megismétli, hogy az országspecifikus ajánlásokat adott esetben jobban hozzá kell 
igazítani a túlzotthiány-eljárás során megfogalmazott ajánlásokhoz, hogy biztosítható 
legyen a költségvetési helyzet felügyelete és a gazdaságpolitikai ajánlások közötti 
következetesség; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokban a bevált 
gyakorlatok cseréjét és a pontos adatgyűjtést; hangsúlyozza, hogy valamennyi 
tagállamban növelni kell a Stabilitási és Növekedési Paktumhoz kapcsolódó, valamint a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárások, többek között az 
országspecifikus ajánlások alkalmazásának átláthatóságát, így gondoskodva a 
tagállamokkal szembeni azonos bánásmódról;

17. hangsúlyozza a rugalmas munkaerőpiacok szerepét a munkanélküliség leküzdésében, 
megőrizve ugyanakkor a minőségi munkaerőt, és nem veszélyeztetve a 
munkavállalóknak a biztonságos és kellően megfizetett munkához való alapvető jogát; 
felhívja a figyelmet különösen arra, hogy a termelékenység alakulását nem követő 
bérszintek, valamint az olyan visszaélések, melyben a munkaerő-piaci szabályozásokat 
oly módon játsszák ki, hogy munkaszerződés helyett túl gyakran nem kívánt magánjogi 
szerződést ajánlanak, negatív hatással vannak a munkahely-teremtési rátákra; 
szorgalmazza a munkát terhelő adókról az egyéb adóforrások felé történő elmozdulást, 
valamint a munkanélküliség leküzdésére irányuló valódi, a minőség csökkenéséhez nem 
vezető terv kidolgozását; e tekintetben a gazdasági növekedés, a versenyképesség és a 
termelékenység fellendítése, valamint a nagyobb mértékű gazdasági és társadalmi 
konvergencia elősegítése érdekében olyan, tisztességesebb munkaerőpiacokat 
szorgalmaz, amelyek biztosítják a munkavállalók szabad mozgását Európában, valamint 
olyan újraelosztási politikákat, amelyek figyelembe veszik az egyes tagállamok 
sajátosságait;



PE564.958v02-00 10/50 RR\1076469HU.doc

HU

18. helyteleníti, hogy az országspecifikus ajánlások tekintetében egyrészt hiányzik a 
nemzeti szintű felelősségvállalás, ami megnehezíti a demokratikus legitimációval bíró 
nemzeti gazdaságpolitikák európai ajánlások révén történő koordinálását, másrészt nem 
megfelelő a demokratikus elszámoltathatósági mechanizmus; ezzel összefüggésben 
felszólít arra, hogy a nemzeti parlamentek, a helyi és regionális hatóságok, valamint az 
egyéb nemzeti és európai érdekelt felek, például a civil társadalmi képviselők játsszanak 
fontosabb szerepet a nemzeti reformprogramok előkészítésében és kidolgozásában; 
üdvözli a már zajló együttműködést, és nagyra törőbb kooperációt sürget a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament között az országspecifikus ajánlások 
megvitatásában, megosztva a bevált gyakorlatokat és javítva az európai szemeszter 
folyamatát; kiemeli, hogy az országspecifikus ajánlások politikai, jogi és gazdasági 
szempontból történő végrehajtását elősegíthetné a Bizottság és az adott tagállam közötti, 
átlátható együttműködés, amely az éves növekedési jelentés előkészítési szakaszában 
indulhatna meg, és addig tartana, ameddig hivatalosan el nem fogadják az egyes 
országokra vonatkozó ajánlásokat; hangsúlyozza, hogy a fokozott felelősségvállalás, a 
nagyobb átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság elengedhetetlen tényezők az 
országspecifikus ajánlások elfogadása és sikeres végrehajtása tekintetében, hosszabb 
távon pedig az Európa 2020 stratégia sikere szempontjából;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy egyszerűsítse tovább az európai szemesztert és annak 
jelenlegi ütemtervét a nemzeti dokumentumok (nemzeti reformprogramok és 
konvergencia-/stabilitási programok), valamint a Bizottság által kidolgozott 
dokumentumok (országspecifikus ajánlások és országjelentések) kölcsönös hatásának 
harmonizálása érdekében a nemzeti szakpolitikák közötti szinergiák megerősítése és 
koordinálásuk megkönnyítése céljából, nem megfeledkezve az egyes tagállamok által 
kitűzött eredeti célokról; felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy módszertani 
szempontból fejlessze a szemeszter alapjául szolgáló eljárásokat, az európai szemeszter 
során szenteljen elegendő figyelmet szociális és foglalkoztatási mutatóknak, valamint 
vitassa meg a költségvetési kiigazítási politikák által a gazdaságilag gyengébb 
társadalmi csoportokra gyakorolt hatás csökkentésére rendelkezésre álló valamennyi 
szakpolitikai lehetőséget; kéri a Stabilitási és Növekedési Paktummal, valamint a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésével kapcsolatos eljárás végrehajtására 
vonatkozó valamennyi elemzés közzétételét; tudomásul veszi az egyes kormányközi 
eszközöknek – például a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésnek – az Unió elsődleges jogába történő integrálására 
vonatkozó felhívást, ami teljes demokratikus legitimitást biztosítana;

20. kiemeli a magas adósságszinteknek és a gyenge beruházási környezetnek az Unió 
gazdasági növekedésére kifejtett negatív hatását; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
felelősség elvének kellő tiszteletben tartásával és a szociális szempontok 
figyelembevételével tárja fel a hitelállomány-leépítés felgyorsításának és annak negatív 
hatásai csökkentésének innovatív módjait a banki, a magán- és az állami szektorban; e 
tekintetben felszólítja a tagállamokat, hogy mihamarabb ültessék át a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvet; az Egységes Bankszanálási Alap 
megfelelő finanszírozásának biztosítása és hitelességének garantálása érdekében 
szorgalmazza egy megfelelő költségvetési védőháló létrehozását;

21. hangsúlyozza a felülértékelt valuta káros hatásait a kivitelre, a termelésre, a 
foglalkoztatásra, a bérekre, a bevételekre, az államháztartási bevételre és a szociális 
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biztonsági rendszerekre; felszólítja a Bizottságot, hogy tárja fel, milyen innovatív 
módokon csökkenthető a fájdalmas belső leértékelések szükségessége;

22. hangsúlyozza, hogy a valutaunió – egy az optimálistól igen csak messze járó 
valutaövezetben – egyes tagjait mindenképpen abba a csapdahelyzetbe hozza, hogy 
valutája a valutaunió egyéb tagjaival szemben felülértékelt; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nincsen egyszerű megoldás a valutaunió hátrányos helyzetű tagjai számára, és 
hogy a belső leértékelés jelentős és hosszan tartó áldozatokat kíván meg az érintett 
tagállamok lakosságától;

23. tudatában van annak, hogy a tagállamok uniós szintű gazdasági kilátásait független 
elemzésnek kell alávetni; ezzel összefüggésben sürgeti, hogy a Bizottság fejlessze 
tovább gazdasági elemzéssel foglalkozó osztályát, hogy az a releváns adatok alapján 
objektív, független és átlátható elemzéseket készítsen, amelyeket nyilvánosságra kell 
hozni, és amelyeknek a Bizottságban, a Tanácsban és az Európai Parlamentben zajló, 
tájékozott viták és döntéshozatal alapjául kell szolgálniuk; kéri, hogy a vezető gazdasági 
elemző részére az összes releváns dokumentumot időben továbbítsák, hogy elláthassa 
feladatait; hangsúlyozza, hogy a nemzeti költségvetési tanácsok hasznos szerepet 
töltenek be mind nemzeti, mind uniós szinten, és ösztönzi a független a nemzeti 
költségvetési tanácsok európai hálózatának létrehozását;

24. emlékeztet arra, hogy az euróövezetben elengedhetetlen a jobb gazdasági kormányzás, 
valamint hogy az öt elnök jelentése szerint „a kiteljesített gazdasági és monetáris unió 
önmegában nem cél”; e tekintetben hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós tagállamnak 
részt kellene vennie a gazdasági és monetáris unió megvalósításának valamennyi 
szakaszában, hogy garantált legyen a gazdasági és monetáris unió megreformálására 
irányuló folyamat nyitottsága és átláthatósága; e tekintetben üdvözli az öt elnök 
jelentését, valamint azt, hogy a dokumentum legfontosabb részeinek egyike „az 
integráltabb európai szemeszterre” vonatkozó útiterv; elismeri, hogy az euróövezeti 
tagállamok közötti egyre fokozódó kölcsönös függőség a nemzeti politikák nagyobb 
mértékű koordinációját teszi szükségessé;

25. rámutat, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) figyelmeztetett a bérek elmúlt években bekövetkezett 
értékvesztésével összefüggő társadalmi (az aktív keresők szegénysége) és gazdasági 
(alacsony belső kereslet) problémákra; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a megfelelő 
bérpolitika alapvető fontosságú a belső kereslet fenntartásához, és hogy ezért a 
béremeléseknek jobban kellene igazodniuk a termelékenységben bekövetkezett 
változásokhoz; kitart amellett, hogy hangsúlyozni kell a bérek növelésének fontosságát, 
különösen azon országok esetében, ahol a bérek a szegénységi küszöb alatt vannak, de 
úgy véli, hogy ezt úgy kell tenni, hogy ne ássák alá a szubszidiaritás elvét; emlékeztet 
arra, hogy a minimálbérek jelentős mértékben eltérnek az egyes tagállamokban, s 
ismételten kéri, hogy készítsenek tanulmányt erről a kérdésről; ösztönzi a tagállamokat, 
hogy a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlatokkal összhangban állapítsanak meg 
minimálbéreket; átfogó stratégiára szólít fel a szegénység elleni küzdelem érdekében, 
amely többek között a minőségi foglalkoztatást eredményező, tisztességes 
munkahelyekhez való hozzáférésen, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésen 
alapul; rámutat az oktatás és annak révén a foglalkoztathatóvá tétel szerepére, melyek a 
szegénység elleni küzdelem legfőbb eszközei;
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26. emlékeztet arra, hogy támogatni kell a beruházásokat a korai beavatkozás és megelőzés, 
valamint a magas színvonalú, elérhető és befogadó szolgáltatások tekintetében, többek 
között a kisgyermekkortól kezdődő oktatás, a családi és közösségi támogatás, a szociális 
szolgáltatások és a fenntartható egészségügyi rendszerek terén; kiemeli, hogy a 
szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet – ha azt hatékonyan kezelik – szintén 
jelentős munkahelyteremtéshez vezethet a szociális ágazatban, valamint hogy az 
egészségügyi és szociális ellátási ágazat jelentős beruházási területet jelent a 
fenntartható gazdaság megteremtése szempontjából;

27. a Bizottság által a nyugdíjreformmal kapcsolatban tett számos ajánlás tekintetében úgy 
véli, hogy a nyugdíjkorhatárnak a várható élettartamhoz kapcsolása nem az egyetlen 
mód a népesség elöregedése és az Európával szemben álló egyéb demográfiai kihívások 
kezelésére, és hogy a nyugdíjreformnak ezenkívül tükröznie kell többek között a 
munkaerő-piaci tendenciákat, a születési rátákat, a demográfiai helyzetet, az 
egészségügyi helyzetet és a jólét mértékét, a munkafeltételeket és a gazdasági függőségi 
rátát is, ugyanakkor legalább a szegénységi küszöb feletti tisztességes nyugdíjjövedelem 
biztosítását kell céloznia; emlékeztet arra, hogy a népesség elöregedése jelentette 
kihívás kezelésének legjobb módja az általános foglalkoztatási ráta növelése; a lakosság 
elöregedésére való tekintettel tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló ajánlását, hogy 
a magas színvonalú ellátáshoz való általános hozzáférés – többek között a 
gyógyszerekhez, különösen az életmentő gyógyszerekhez való megfizethető hozzáférés 
– biztosítására vonatkozó célkitűzéseik teljesítése, valamint az egészségügyi 
alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása érdekében meg kell reformálni az 
egészségügyi rendszereket;

28. felhív arra, hogy az országspecifikus ajánlásokba foglalják bele a Bizottság ajánlásait1 a 
fizetésképtelenség által fenyegetett vállalkozások megelőző jellegű 
szerkezetátalakítására, valamint a fizetésképtelen vállalkozók – akár természetes, akár 
jogi személyek – adósságok alóli mentesítésére vonatkozóan, azzal a céllal, hogy a 
vállalkozások számára második esélyt biztosítsanak; kéri továbbá a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg e programok kilakoltatással fenyegetett családokra való kiterjesztésének 
lehetőségét annak érdekében, hogy a hajléktalanság kockázatának csökkentésével 
nagyobb társadalmi kohéziót biztosítsanak; megállapítja, hogy a szegénység szélsőséges 
formái – például a hajléktalanság – sok tagállamban egyre gyakoribbá válnak; kéri, 
hogy minden tagállam kapjon országspecifikus ajánlásokat a társadalmi befogadási 
stratégiákkal kapcsolatban, ideértve a szegénység szélsőséges formái, például a 
hajléktalanság elleni küzdelmet; a hajléktalanság elleni küzdelemmel kapcsolatos bevált 
gyakorlatok nemzetközi cseréje és a kölcsönös tanulás terén pozitív változásokat 
szorgalmaz, és elismeri a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának e 
téren betöltött szerepét;

29. megismétli, hogy fontosnak tartja a saját források új rendszerének felállítását, amely az 
uniós finanszírozás valós reformjához vezetne az uniós polgárok adóterheinek növelése 
nélkül, és valódi kapcsolatot hozna létre a polgárok és az európai hatóságok között; 
ennek értelmében örömmel várja, hogy elemezze és megvitassa a saját forrásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport által jövőre benyújtandó javaslatokat;

Ágazati részvétel a 2015. évi európai szemeszter végrehajtásában

1 Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i bizottsági ajánlás.
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Költségvetési politikák

30. rámutat arra, hogy az euróövezeti költségvetési stabilitási mechanizmusról 2017 
tavaszára meghirdetett fehér könyv megjelenése egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben emlékeztet azon követelésére, mely szerint 
minden kiegészítő finanszírozásnak vagy eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső határát;

31. emlékeztet, hogy a főként az elégtelen kifizetési felső határok és az alultervezés miatti 
kifizetési hiányok 2015-ben is súlyosak; attól tart, hogy mindez továbbra is 
veszélyezteti majd a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
új programjainak megfelelő végrehajtását, és kedvezőtlenül érinti a 
kedvezményezetteket, különösen a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, 
amelyeknek gazdasági és társadalmi korlátokkal kell szembenézniük;

Foglalkoztatási és szociálpolitika

32. tudomásul veszi az arra vonatkozó ajánlásokat, hogy előrelépést kell elérni az új 
munkaügyi reformok terén, és szorgalmazza, hogy amennyiben ilyen reformokat 
hajtanak végre, azok – a nemzeti gyakorlatokkal összhangban – garantálják a szociális 
védelmet és a társadalmi párbeszédet, valamint biztosítsák a fenntarthatóságukhoz és 
hatékonyságukhoz szükséges politikai konszenzust; úgy véli, hogy a munkaügyi 
reformoknak meg kell teremteniük a rugalmasság és a biztonság közötti szükséges 
egyensúlyt mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára, és nem szabad például 
a munkavállalók kollektív tárgyalásból való kizárását, alacsonyabb termelékenységet 
vagy alacsonyabb foglalkoztatási szintet eredményezniük; a ciklus jelenlegi 
fordulópontját kihasználva nagyra törő munkaügyi reformokra szólít fel az azokra még 
rászoruló tagállamokban; úgy véli, hogy e reformoknak képeseknek kell lenniük arra, 
hogy gazdaságunk termelékenységének és versenyképességének növelése érdekében 
csökkentsék a szétaprózottságot, ösztönözzék a munkahelyteremtést, csökkentsék a 
bizonytalanságot és küzdjenek a szegénység ellen, miközben több munkahelyet és 
tisztességes béreket biztosítanak a humántőkébe való beruházás révén; hangsúlyozza, 
hogy a fenntartható munkaerőpiac megteremtése érdekében az olyan további 
strukturális reformok is fontosak, mint például az újraiparosítás;

33. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy szakpolitikai iránymutatásaiban a 
munkaerő-piaci reformok – többek között – a szegmentáció csökkentését, a készségek 
és munkahelyek jobb előrejelzését és illeszkedését, a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportok integrációját, az aktív keresők szegénységének csökkentését, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását, az atipikus szerződéssel foglalkoztatottak jogainak 
megerősítését és az önálló vállalkozók szociális védelmének növelését célozzák;

34. elismeri, hogy a minimálbérek megállapítása tagállami hatáskörbe tartozik, amelyet a 
szubszidiaritás elvével összhangban tiszteletben kell tartani;

35. megjegyzi, hogy egyes munkaügyi reformok olyan új szerződési formákat vezettek be, 
amelyek – a Bizottság szerint – növelték a munkaerő-piaci bizonytalanságot, és sok 
esetben méltánytalan mértékű rugalmasságot követelnek meg a fiatalabb 
nemzedékektől; aggodalommal veszi tudomásul egyes tagállamok számadatait, ahol az 
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ideiglenes foglalkoztatási arány meghaladja a 90%-ot az új szerződések esetében, ami 
különösen a fiatalokat és a nőket érinti, és ami – az OECD szerint1 – a növekvő 
egyenlőtlenség egyik közvetlen oka, noha egyes esetekben kifejezetten a munkavállalók 
kérik az ilyen foglalkoztatási formákat azzal a céllal, hogy jobban össze tudják 
egyeztetni a munkát és a családi életet, vagy kiegészítő jövedelemre tegyenek szert; 
felhívja a tagállamokat, hogy az e kiemelt csoportokra gyakorolt hatás megerősítése 
érdekében alakítsanak ki szinergiákat a nemzeti politikák és az európai kohéziós 
politika között; különös aggodalmának ad hangot a „nullaórás szerződések” terjedése 
miatt; úgy véli, hogy minden szerződési forma esetében biztosítani kell a munkavállalók 
alapvető jogait és megfelelő szociális védelmét;

36. megjegyzi, hogy a tartós munkanélküliségnek az Unióban – és különösen egyes 
tagállamokban – megfigyelhető magas rátái azt eredményezik, hogy egyre több olyan 
munkavállaló van, aki hamarabb veszíti el munkanélküli ellátásait, mint hogy új 
munkahelyet találna; megállapítja, hogy néhány tagállam korlátozta az ilyen ellátásokra 
való jogosultságot, vagy csökkentette a rendelkezésre álló összegeket, illetve a 
jogosultsági időszakokat; felszólítja a tagállamokat, hogy saját hatáskörükön belül 
tartsák fenn a megfelelő szociális védelem és az aktív álláskeresés megfelelő ösztönzői 
közötti egyensúlyt, amelyek személyre szabott támogatást nyújtanak anélkül, hogy a 
szociális jogokat megnyirbálva büntető feltételeket szabnának; felhívja a tagállamokat, 
hogy hozzanak határozott aktivizálási intézkedéseket a hatékonyabb eredmények elérése 
érdekében; elismeri, hogy a foglalkoztatási politikának és a szociális védelemnek a 
támogatások mozgósítását és az emberek védelmét, következésképpen a nagyobb 
társadalmi kohézió biztosítását célzó javítása a fenntartható gazdasági növekedés fő 
eleme; felhív az ilyen ösztönzőkről szóló uniós szintű külön tanulmány elkészítésére, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy a nemzeti gyakorlatokkal összhangban vezessenek be 
minimáljövedelem-rendszereket annak érdekében, hogy orvosolják a társadalmi 
kirekesztés területi gócait, és hogy a háztartások részére megfelelő minimáljövedelmet 
biztosítsanak;

37. üdvözli az ifjúsági munkanélküliségi ráta csökkenését, azonban rámutat, hogy az sok 
tagállamban és régióban továbbra is riasztóan magas szintű, és nem feltétlenül tükrözi a 
nettó munkahelyteremtést; hangsúlyozza, hogy a munkahelyek bizonytalansága és az 
alulfoglalkoztatottság szintén nőtt, és hogy 2014-ben a fiatalok 43%-át foglalkoztatták 
ideiglenes szerződés, 32%-át pedig részmunkaidős szerződés keretében; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó határozatát, hogy felszabadít 1 milliárd eurót az ifjúsági 
garancia előfinanszírozására; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsan és hatékonyan 
használják fel az összes rendelkezésre álló forrást az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésnek a minőségi minimumkövetelményeknek megfelelő végrehajtása 
érdekében; felhív továbbá arra, hogy a fiatalok tartós munkaerő-piaci elhelyezkedésének 
biztosítása érdekében ezeket a forrásokat gondosan és folyamatosan kísérjék 
figyelemmel; felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a nyelvtanulást, és 
hogy segítsék elő a mobilitást olyan programok révén, mint az ERASMUS+ vagy az 
Erasmus fiatal vállalkozóknak, valamint hogy vegyenek részt az EURES foglalkoztatási 
hálózatban; hangsúlyozza továbbá a tanulószerződéses gyakorlati képzés támogatásának 
és ösztönzésének a fontosságát, ez ugyanis lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy olyan 

1 OECD-jelentés: „In it together: Why less inequality benefits all” (Egy csónakban evezünk: Miért kedvez 
mindenkinek a kisebb mértékű egyenlőtlenség?), 2015. május 21.



RR\1076469HU.doc 15/50 PE564.958v02-00

HU

szakképesítést szerezzenek, amely megkönnyíti számukra a munkaerő-piaci 
elhelyezkedést;

38. megjegyzi, hogy a tagállamok között jelenleg jelentős eltérések vannak az ifjúsági 
garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásával kapcsolatos 
eredményeket illetően; megjegyzi, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
becslései szerint az uniós ifjúsági munkanélküliség megoldásához 21 milliárd eurós 
költségvetésre lenne szükség, a Bizottság jelenlegi pénzügyi kötelezettségvállalása 
azonban egyáltalán nem elegendő, és azt megfelelő szintre kell emelni; kéri a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a reprezentatív ifjúsági szervezetekkel 
együttműködve javasoljon az ifjúsági garancia végrehajtásával kapcsolatban 
minimumkövetelményeket és bevált gyakorlatokat;

39. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, 
hogy az Unióban kezeljék a szociális és bérdömpinget, mivel az súlyos károkat okoz az 
érintett munkavállalók és a tagállamok szociális védelmi rendszerei számára; kéri 
továbbá, hogy a szociális partnereket minden szinten vonják be ezekbe az 
erőfeszítésekbe;

40. kiemeli, hogy a munkahelyeknek a fiatalok esetében tapasztalt bizonytalansága 
kedvezőtlenül hat gyermekvállalási döntéseikre, és ennek következtében negatívan 
befolyásolja a tagállamok demográfiai kilátásait;

41. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást a tagállamoknak a nők alacsony 
munkaerő-piaci részvételének kezeléséhez, amelynek keretében foglalkozni kell a 
munkaerő-piaci szegregáció, a nemek közötti bérszakadék és a gondozási feladatok 
egyenlőtlen megosztásának kérdésével; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szélesebb, a foglalkoztatási arányokon túlmutató megközelítésére van szükség;

42. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem legjobb módja, és a tagállamoknak a munkaerőpiachoz való hozzáférés 
megkönnyítésére kell összpontosítaniuk, különösen a fiatalok és a tartósan 
munkanélküliek esetében;

A belső piac

43. üdvözli a Bizottságnak az európai szemeszter folyamatának egyszerűsítésére irányuló új 
megközelítését; ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, hogy 
országspecifikus ajánlásokat fogalmazzon meg az egységes piacra vonatkozóan, ám 
véleménye szerint ez nem elégséges; a gazdaságpolitikák irányítása és koordinálása 
tekintetében elszántabb erőfeszítésekre hív fel a gazdaságirányítási keretrendszernek a 
tagállamokban történő egységes és tisztességes végrehajtása és a gazdasági irányítás 
tagállamokban kifejtett hatásainak mérése érdekében;

44. támogatja, hogy a 2015. évi országspecifikus ajánlások hangsúlyt helyeznek a 
kulcsfontosságú ágazatokba való belépést gátló indokolatlan korlátozások és akadályok 
megszüntetésére; kéri továbbá az érintett tagállamokat, hogy a lehető legalaposabban 
fontolják meg ezeket az ajánlásokat, és sürgősen, prioritásként kezelve a kérdést, 
szüntessék meg az egységes piac növekedésének ezen akadályait;
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45. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanács, a Bizottság, az 
eurócsoport és az Európai Központi Bank elnökének, valamint a nemzeti 
parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az európai szemeszter folyamatának célja az integrált gazdaságpolitikai koordinációnak a 
makrogazdasági és költségvetési felügyeleti eszközök kombinációja révén történő uniós 
szintű biztosítása, amire a konvergencia irányításához és a tagállamok egymástól való 
függésének kezeléséhez van szükség. 

Az európai szemeszter éves ciklusának részeként az országspecifikus ajánlások tanácsot 
nyújtanak az egyes tagállamok számára a növekedés fellendítéséhez szükséges, ugyanakkor a 
rendezett államháztartás fenntartását lehetővé tévő intézkedésekről. A 2015. évi 
országspecifikus ajánlások a Bizottság legutóbbi éves növekedési jelentésében meghatározott 
és az Európai Tanács által 2015-ben jóváhagyott politikai prioritásokon alapulnak.

A következő évre vonatkozó gazdasági előrejelzések a gazdasági fellendülés jeleit mutatják, 
pozitív növekedési rátákkal, növekvő inflációval és javuló költségvetési kilátásokkal, ami 
részben a számos tagállam által vállalt jelentős költségvetési erőfeszítéseknek és strukturális 
reformoknak köszönhető. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a gazdasági növekedés alapjai 
továbbra is bizonytalanok.

Ezzel összefüggésben az előadó üdvözli az idei ciklusban meghatározott négy fő prioritást: a 
beruházások fellendítését, a szükséges strukturális reformok végrehajtását, a felelősségteljes 
költségvetési gazdálkodást, valamint a tagállami foglalkoztatáspolitikák javítását.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb tagállam nagyon kis mértékben hajtja végre az 
országspecifikus ajánlásokat, az előadó úgy véli, hogy csak nagyra törő strukturális reformok 
végrehajtása révén fog javulni az Unió gazdasági, pénzügyi és foglalkoztatási helyzete. Az 
előadó ezenkívül hangsúlyozza, hogy a strukturális reformok fontos előfeltételei annak, hogy 
az olyan uniós kezdeményezések, mint az ESBA, konkrétabb eredményeket hozzanak.

Az előadó aggodalommal állapítja meg, hogy a legtöbb tagállamban igen magas a 
munkanélküliségi ráta. Hangsúlyozza, hogy a rugalmas munkaerőpiacoknak fontos szerepük 
van a munkanélküliség leküzdésében. Az előadó úgy véli, hogy a foglalkoztatási ráták 
emeléséhez a munkát terhelő adókról az egyéb adóforrások felé kellene elmozdulni.

A 2015-ös évben az országspecifikus ajánlások száma jelentős mértékben csökkent, annak 
érdekében, hogy a kulcsfontosságú, kiemelt kérdésekre lehessen összpontosítani, ami tükrözi 
a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy egyszerűsítse az európai szemeszter egész 
folyamatát. Az előadó üdvözli ezt a kezdeményezést, ugyanakkor úgy véli, hogy további 
erőfeszítésekre van szükség a folyamat megszilárdításához és ennek révén a foglalkoztatási 
ráták növeléséhez és azt országspecifikus ajánlások hatékonyabbá tételéhez. Az előadó szerint 
erre egy példa a nemzeti parlamentek európai szemeszteren belüli szerepvállalásának további 
fokozása a nemzeti parlamenteknek az európai szemeszter teljes folyamatába történő 
bevonása révén.

Ezzel összefüggésben 2015. szeptember 15-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) 
eszmecserét tartott a nemzeti parlamentek részvételével, amely lehetőséget nyújtott az európai 
szemeszter folyamatával kapcsolatos tapasztalatok megosztására. Rámutatott konkrétan arra, 
hogy a nemzeti parlamenteknek fontos szerepet kellene játszaniuk a nemzeti 
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reformprogramok előkészítésében, ily módon erősítve az országspecifikus ajánlásokkal 
kapcsolatos nemzeti szintű szerepvállalást és biztosítva az európai szemeszter egész 
folyamatának demokratikus elszámoltathatóságát. Az alábbiakban az említett eszmecsere 
legfőbb következtetéseinek összegzése olvasható. 

Eszmecsere „a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 
2015. év prioritásainak végrehajtása” tárgykörben 

Az ECON bizottság 2015. szeptember 15-én eszmecserét tartott az uniós nemzeti 
parlamentekkel „a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. év 
prioritásainak végrehajtásáról” tárgykörben. Az ülésen Belgium, a Cseh Köztársaság, 
Németország, Észtország, Írország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, 
Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, 
Szlovénia, Finnország és Svédország küldöttei vettek részt. 

Az európai szemesztert a résztvevők döntő része az Unión belüli politikai koordináció 
megfelelő keretének tartotta. Számosan üdvözölték a folyamat egyszerűsítésére irányuló 
legutóbbi módosításokat, például az országspecifikus ajánlások célzottabb megfogalmazását 
és korábbi közzétételét. Ugyanakkor felmerült néhány olyan terület, ahol előrelépést kell 
tenni:

Az országspecifikus ajánlások végrehajtása – A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
országspecifikus ajánlásokat elégtelenül hajtják végre, ami a tagállamok szerepvállalásának 
hiányát jelzi, a nemzeti parlamenteket ugyanis általában csak a szemeszter legvégső 
szakaszaiba (vagyis a költségvetés őszi kidolgozásába) vonják be. A nemzeti parlamentek 
korábbi, tavaszi (tehát a nemzeti reformprogramok és a stabilitási/konvergenciaprogramok 
előkészítésébe történő) bevonása nemcsak az ajánlások végrehajtási rátájának javítását 
segítené, hanem hozzájárulna az egész folyamat demokratikus elszámoltathatóságához is. 
Ami az euróövezetet illeti, az euróövezet egészének és az egyes tagállamoknak nyújtott 
ajánlások közötti következetesség fokozása szintén tényezőként merült fel az országoknak az 
országspecifikus ajánlások tekintetében történő előrelépései tekintetében (különösen az 
optimális euróövezeti költségvetési irányvonal vagy a folyó fizetési mérleg euróövezeten 
belüli kiigazítása kapcsán).

A keret hatóköre – Néhány résztvevő úgy vélte, hogy a jelenlegi rendszer nem veszi 
kellőképpen figyelembe a folyamat szociális dimenzióját, ugyanis az országspecifikus 
ajánlások túlságosan leegyszerűsített alapokon nyugszanak, mivel a strukturális reformok 
bővítése nem feltétlenül vezet határozottabb növekedéshez és jobb munkahelyekhez. Ennek 
következtében szorgalmazták a strukturális reformoknak a jólétet jobban szem előtt tartó és 
országközpontúbb megközelítését.

A keret rugalmassága – Számos küldött nagyobb rugalmasságot szorgalmazott a tekintetben, 
hogy a tagállamok maguk határozhassák meg egyrészt általánosságban az országspecifikus 
ajánlások, másrészt konkrétabban a menekültválság közepette a költségvetési célok 
végrehajtásának módját. A keretnek ezenkívül kellő mértékű rugalmasságot kellene 
biztosítania a nemzeti választási menetrendekkel való összehangolás tekintetében, mivel azok 
késedelmeket okozhatnak például a költségvetésiterv-javaslatok előkészítésében (ahogyan az 
idén ősszel a portugál és lengyel általános választások kapcsán is történt).
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A keret alkalmazása – Ezt a szempontot a Németország folyó fizetési mérlegének többletével 
kapcsolatos vita keretében vetették fel, mivel néhány résztvevő úgy vélte, hogy a folyó 
fizetési mérleggel kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentését célzó ajánlások nem 
szimmetrikusak a fizetési mérleg terén hiányt, illetve többletet mutató országok között, nem 
csupán megfogalmazásukban, hanem alkalmazásukban sem. A keretet ezenkívül a tagállam 
méretétől függetlenül kellene alkalmazni. Néhány tag ugyanakkor tiltakozott ez ellen, mivel 
szerintük Németország folyó fizetési mérlegének többlete az ország sikeres gazdasági 
modelljét tükrözi, és ennek következtében a bírálatot politikai és gazdasági alapon egyaránt 
indokolatlannak tartották. Ezzel kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás indikatív határértékek (például a 
folyó fizetési mérleg) szerint van tagolva, nem pedig jogi felső korlátok szerint, mint a túlzott 
hiány esetén követendő eljárásban az államháztartási hiány esetén. Végül, minden egyéb 
tényezőt változatlannak tekintve, a folyófizetésimérleg-többlettel rendelkező országok 
gazdaságilag biztonságosabb helyzetben vannak. 

Az eurócsoport szerepe – Az eurócsoport intézményi keretének és európai szemeszterben 
betöltött szerepének kérdéséről élénk viták folytak, mivel az eurócsoportnak nincs hivatalos 
szerződésbeli alapja és demokratikus legitimációja, ugyanakkor szuverén döntéseket hoz. E 
tekintetben tisztában kell lenni azzal, hogy az eurócsoportnak milyen mértékben van joga 
döntést hozni, amikor nem az összes tagállam van képviseltetve benne.

Egyéb kérdések – A résztvevők a fentieken kívül röviden megvitatták az uniós tagállamok 
versenyképessége növelésének módjait, a társasági adózásra vonatkozó közös szabályok 
kidolgozásának szükségességét, valamint Európa nemzetközi fórumokon történő képviseletét, 
illetve annak hiányát. Felmerült továbbá a strukturális költségvetési kiigazítások 
kiszámítására használatos módszertan összehangolása is.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a résztvevők döntő többsége üdvözölte, hogy 
lehetősége nyílt megvitatni az Európai Parlamenttel az európai szemeszterrel kapcsolatos 
kérdéseket, ugyanakkor kiemelték, hogy több rendszeres eszmecserére van szükség a nemzeti 
parlamentek között is, valamint ki kell bővíteni a kérdések körét is (például az öt elnök 
jelentésével kapcsolatban is párbeszédet kell folytatni). Végezetül Roberto Gualtieri, az 
ECON bizottság elnöke megjegyezte, hogy a gazdaságpolitika területén jelentős konszenzus 
van kialakulóban az Európai Parlament és a Bizottság között arról, hogy hogyan kell kezelni 
az euróövezeti szintű közös költségvetési irányvonalat oly módon, hogy a fenntartható 
növekedést elősegítő gazdaságpolitikai kombinációt határozhassanak meg. Ami az eljárással 
kapcsolatos szempontokat illeti, az elnök felszólította az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek képviselőit, hogy határozzák meg, hogyan lehet pozitívan hozzájárulni a 
Bizottság munkájához és fokozni az európai szemeszter demokratikus dimenzióját.
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29.9.2015

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL(*)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

A vélemény előadója: Jean Arthuis

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a Bizottság által 2014. november 28-án ismertetett éves növekedési jelentés három 
fő pillért határoz meg 2015-re – összehangolt beruházásélénkítés, a strukturális reformok 
iránti elkötelezettség megerősítése, valamint felelősségteljes költségvetési gazdálkodás –, 
és első alkalommal helyezi a hangsúlyt az európai költségvetés hozzájárulására e pillérek 
megvalósításában;

B. mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA) létrehozó rendelet elfogadásával, a 
kohéziós alapokhoz kapcsolódó operatív programok elindításával, a 2007–2013-as 
időszakból származó, 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok 
2015-re, 2016-ra és 2017-re történő átvitelével, valamint az európai ifjúsági 
kezdeményezés előfinanszírozásának növelésével az elmúlt szemeszterben az éves 
növekedési jelentésben meghatározott számos célkitűzés teljesült;

C. mivel az európai költségvetés ezáltal bebizonyította hozzáadott értékét, ugyanakkor az 
európai politikai fellépés korlátaira is fény derült, mivel ez a költségvetés nem rendelkezik 
valódi saját forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 éves keret közé van szorítva;

D. mivel a 2016-os költségvetésről szóló tanácsi javaslat 563,6 millió euróval csökkenti a 
kötelezettségvállalásokat és 1,4 milliárd euróval a kifizetéseket, újfent alulbecsülve az EU 
valós kifizetési igényeit, és ezáltal szembehelyezkedve az Európai Bizottság által a 
kifizetetlen számlák rendezésére javasolt tervvel;
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1. üdvözli az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” című 
jelentésének ismertetését, de sajnálja, hogy a megvalósítására előirányzott ütemezés túl 
lassú és nem tart lépést a görög válság által kiváltott reformigényekkel;

2. üdvözli az európai szemeszter egyszerűsítésére és megerősítésére tett lépéseket, 
nevezetesen a prioritások erőteljesebb hangsúlyozását, a dokumentumok számának 
csökkentését és a megvitatásukra szánt idő növelését, a politikai szinten folytatott 
kiterjedtebb tevékenységeket és a nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartást;

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés megerősítése terén tett javaslatokat, különösen az Európai 
Parlament struktúráinak az egységes pénz sajátosságához való igazítására vonatkozó 
javaslatot, amely elengedhetetlen egy valós gazdasági és pénzügyi unió létrehozásához;

4. kiemeli, hogy a Bizottság tisztában van a nemzeti és regionális hatóságok döntő 
szerepével a szükséges strukturális reformok előmozdítása, a felelősségteljes költségvetési 
gazdálkodás, valamint a beruházásoknak a munkahelyteremtést és növekedést célzó 
élénkítése terén;

5. helyesli a kormányközi eszközöknek – mint a stabilitásról, a koordinációról és az 
irányításról szóló szerződés és az európai stabilitási mechanizmus – az Unió elsődleges 
jogába történő integrálására vonatkozó felhívást, ami így véget vet a demokratikus 
legitimitás deficitjének;

6. hangsúlyozza, hogy a stabilitási és növekedési paktum valamennyi meglévő szabályát 
alkalmazni szükséges az államháztartás stabilitásának elérése érdekében;

7. örül az euróövezeten belüli költségvetési stabilitási mechanizmus érdekében indított új 
elképzeléseknek, ami beindítja egy európai kincstár körvonalazódását; utal arra, hogy az e 
témában 2017 tavaszára meghirdetett fehér könyv megjelenése egybeesik a többéves 
pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával; e tekintetben emlékeztet azon igényére, mely 
szerint egy ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső határát;

8. megismétli, hogy fontosnak tartja a saját források új rendszerének felállítását, amely az 
uniós finanszírozás valós reformjához vezetne az uniós polgárok adóterheinek növelése 
nélkül, és valódi kapcsolatot hozna létre a polgárok és az európai hatóságok között; ennek 
értelmében örömmel várja, hogy elemezze és megvitassa a saját forrásokkal foglalkozó 
magas szintű munkacsoport által jövőre benyújtandó javaslatokat;

9. emlékeztet, hogy a főként az elégtelen kifizetési felső határok és az alultervezés miatti 
kifizetési hiányok 2015-ben is súlyosak; attól tart, hogy mindez továbbra is veszélyezteti 
majd a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret új 
programjainak megfelelő végrehajtását és kedvezőtlenül érinti a kedvezményezetteket, 
különösen a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, amelyeknek gazdasági és társadalmi 
korlátokkal kell szembenézniük;

10. üdvözli az ESBA – mint a magánberuházásokat élénkítő eszköz – létrehozásáról szóló 
rendelet elfogadását, és hangsúlyozza a Parlament szerepét a Horizont 2020 programból 
és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből való átcsoportosítások minimálisra 
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csökkentésében; emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy az éves költségvetési 
eljárás során kevesebb megszorítást eszközöl;

11. döntő fontosságúnak tartja, hogy a beruházási terv sikeres legyen, ezért szorosan nyomon 
fogja követni annak megvalósítását, különösen a beruházási kiadások és az államadósság 
tagállami mérlegekből való eltávolítására tett lépéseket.
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL(*)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

A vélemény előadója(*): Sergio Gutiérrez Prieto

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke szerint

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy sok tagállamban még mindig magas a deficit, miközben más tagállamok 
fizetési mérlege többletet mutat, és hogy olyan felelősségteljes költségvetési gazdálkodási 
programok kidolgozására és összehangolására van szükség, amelyek figyelembe veszik 
ezeket a különbségeket, és összeegyeztethetőek a tisztességes munkahelyek 
létrehozásával, amelyek minőségi foglalkoztatáshoz, gazdasági növekedéshez, és 
következésképpen fenntartható jóléti államokhoz vezetnek a jövő nemzedékek számára; 
felhívja a Bizottságot, amely már megkapta a 2016-ra vonatkozó nemzeti költségvetési 
javaslatokat, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetési 
politika keretei között teljes mértékben használja ki a biztosított rugalmasságot1 annak 
érdekében, hogy szükség esetén biztosítsa a felelősségteljes rugalmas folyamatot nemzeti 
szinten, amely jobban tükrözi a tagállamokon belüli ciklikus helyzeteket, és lehetővé teszi 
olyan, szociálisan felelősségteljes és gazdasági szempontból hatékony politikák 
elfogadását, amelyek célja a tisztességes munkahelyek létrehozása, amelyek minőségi 
foglalkoztatást és színvonalas szolgáltatásokba való szociális beruházásokat 
eredményeznek;

2. úgy véli, hogy míg a magas deficittel vagy adósságszinttel rendelkező tagállamok részéről 
további erőfeszítésekre van szükség a fenntartható költségvetés eléréséhez, a költségvetési 
mozgástérrel rendelkező tagállamoknak arra kellene használniuk e mozgásterüket, hogy 

1 COM(2015)0012, „A stabilitási és növekedési paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb 
kihasználása”.
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előmozdítsák a belföldi keresletet és a növekedést serkentő beruházásokat;

3. sajnálja, hogy nem történt általános utalás az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcsolatos célkitűzésére; hangsúlyozza, hogy a 
szociális és foglalkoztatáspolitikát nem szabad pusztán költségszempontból vizsgálni, 
hanem mérlegelni kell a hosszú távú előnyöket is; felszólít ezért a vonatkozó szociális és a 
környezetvédelmi célok új értékelési keretbe történő beillesztésére annak biztosítása 
érdekében, hogy országspecifikus ajánlásokat javasoljanak minden olyan ország számára, 
ahol nem történt előrehaladás a szegénység csökkentése, a minőségi foglalkoztatást 
eredményező, tisztességes munkahelyek biztosítása, a korai iskolaelhagyás megelőzése, az 
egész életen át tartó tanulás és az erőforrás-hatékonyság támogatása, valamint az 
éghajlatváltozás megelőzése terén;

4. felhív arra, hogy az országspecifikus ajánlásokba foglalják bele a Bizottság ajánlásait1 a 
fizetésképtelenség által fenyegetett vállalkozások megelőző jellegű szerkezetátalakítására, 
valamint a fizetésképtelen vállalkozók – akár természetes, akár jogi személyek – 
adósságok alóli mentesítésére vonatkozóan, azzal a céllal, hogy a vállalkozások számára 
második esélyt biztosítsanak; kéri továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja meg e programok 
kilakoltatással fenyegetett családokra való kiterjesztésének lehetőségét annak érdekében, 
hogy a hajléktalanság kockázatának csökkentésével nagyobb társadalmi kohéziót 
biztosítsanak; hangsúlyozza, hogy még ha mérséklődtek is a háztartások pénzügyi 
problémái, azok továbbra is jóval meghaladják azt a szintet, amely az előző évtizedben 
volt tapasztalható, valamint a Bizottság szerint továbbra is nagy a szakadék az alacsony 
jövedelmű háztartások és a magasabb jövedelemmel rendelkező kvartilis pénzügyi 
problémáinak szintje között2;

5. megjegyzi, hogy jóllehet néhány országban csökkent a deficit, ez a folyamat az állami 
beruházások visszaesését is előidézte az Unióban; üdvözli ezért egy olyan európai 
beruházási politika előmozdítását, amelynek célja a növekedés és a munkahelyteremtés 
fellendítése, és további erőfeszítésekre szólít fel a reálgazdaság finanszírozásának 
biztosítása érdekében; úgy véli, hogy az ESBA keretében támogatott projektek fő célja a 
tisztességes munkahelyek teremtése kell, hogy legyen, amelyek minőségi foglalkoztatást 
eredményeznek, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézió elérése; úgy véli, 
hogy határozottabb intézkedéseknek kell követniük a Parlament arra vonatkozó 
felhívását3, hogy ne csak pénzügyi haszon elérése érdekében mozdítsák elő a szociális 
beruházásokat, hanem azzal a céllal is, hogy pozitív társadalmi hatásokat érjenek el 
általuk, és csökkentsék az egyenlőtlenséget, többek között a közszolgáltatások javítása és 
a hátrányos helyzetű személyek csoportjait érintő munkahelyteremtés támogatása révén; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy szükség van a Bizottság szabályozási eszközeinek 
(például a hatásvizsgálatok, értékelések stb.) megerősítésére, valamint hogy a befektetések 
esetében biztosítani kell az ellenőrzés és a nyomon követés megfelelő formáit;

6. hangsúlyozza, hogy noha a kkv-k az Unióban döntő szerepet játszanak a 
munkahelyteremtésben, továbbra is nehezen jutnak hitelhez, valamint fölösleges 
igazgatási terhek és bürokrácia vonatkozik rájuk, ami akadályozza növekedésüket és 
fenntarthatóságukat, valamint visszaveti munkahelyteremtő potenciáljukat; megemlíti a 

1 Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló, 2014. március 12-i bizottsági ajánlás.
2 Az EU 2015. júniusi negyedéves áttekintésében vázolt uniós foglalkoztatási és társadalmi helyzet.
3 2015. március 11-i állásfoglalás (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0068), 10. és 18. bekezdés.
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Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy korszerűsíti a szabályozási és igazgatási 
feltételeket annak érdekében, hogy javítsa a beruházási környezetet és a kkv-kre 
vonatkozó feltételeket, és támogatja azokat az ajánlásokat, amelyek fejlesztéseket 
eredményeznek a szociális és munkaügyi normák tiszteletben tartása mellett; 
hangsúlyozza az innovatív finanszírozási módok – például a közösségi finanszírozás és a 
mikrohitel – fejlesztésébe való beruházás fontosságát és az olyan beruházásokét, amelyek 
célja hogy támogassák a kkv-k, mikrovállalkozások és innovatív induló vállalkozások, 
valamint például olyan vállalkozások fejlesztését, amelyek előmozdítják a zöld 
munkahelyeket;

7. emlékeztet, hogy azokban a régiókban, amelyeknek tartósan súlyos természeti vagy 
demográfiai hátrányokkal kell megküzdeniük, rendszerint magasabb a munkanélküliségi 
ráta és alacsonyabb a gazdasági növekedés; ezért úgy véli, hogy e régiók 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében olyan beruházásokra van szükség, amelyek 
javítják növekedési potenciáljukat és vonzóvá teszik őket ahhoz, hogy az emberek itt 
akarjanak élni;

8. tudomásul veszi az arra vonatkozó ajánlásokat, hogy előrelépést kell elérni az új 
munkaügyi reformok terén, és felhív arra, hogy amennyiben ilyen reformokat hajtanak 
végre, a fenntarthatóság és az eredményesség érdekében – a nemzeti gyakorlatokkal 
összhangban – garantálják a szociális védelmet, a társadalmi párbeszédet és biztosítsák a 
szükséges politikai konszenzust; úgy véli, hogy a munkaügyi reformoknak meg kell 
teremteniük a rugalmasság és a biztonság közötti szükséges egyensúlyt mind a 
munkáltatók, mind a munkavállalók számára, és nem szabad például a munkavállalók 
kollektív tárgyalásból való kizárását, alacsonyabb termelékenységet vagy alacsonyabb 
foglalkoztatási szintet eredményezniük; a ciklus jelenlegi fordulópontját kihasználva 
nagyra törő munkaügyi reformokra szólít fel az azokra még rászoruló tagállamokban; a 
reformoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy gazdaságunk termelékenységének és 
versenyképességének növelése érdekében csökkentsék a szétaprózottságot, ösztönözzék a 
munkahelyteremtést, csökkentsék a bizonytalanságot és a szegénységet, miközben több 
munkahelyet és tisztességes béreket biztosítanak a humántőkébe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható munkaerőpiac megteremtése érdekében az olyan 
további strukturális reformok is fontosak, mint például az újraiparosítás;

9. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy szakpolitikai iránymutatásaikban a munkaerő-
piaci reformok – többek között – a szegmentáció csökkentését, a jobb előrejelzést és a 
készségek és munkahelyek jobb illeszkedését, a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
integrációját, az aktív keresők szegénységének csökkentését, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását, az atipikus szerződéssel foglalkoztatottak jogainak megerősítését és az 
önálló vállalkozók szociális védelmének növelését célozzák;

10. üdvözli a munkanélküliségi ráták Unión belüli csökkenését; rámutat azonban, hogy a 
munkanélküliségi szint továbbra is magas, és arra kéri a tagállamokat, hogy kövessenek 
átfogó megközelítést az eredményes aktív munkaerő-piaci intézkedések megvalósítása 
érdekében, megcélozva mind az álláskeresők foglalkoztathatóságát, mind a befogadóbb 
munkaerőpiac kialakítását, többek között az álláskeresők és munkáltatók számára nyújtott 
további támogató intézkedésekkel; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hosszú 
távú munkanélküliség kezelésének eszközeként foglalkozzanak a strukturális 
munkaerőhiány és az elavult készségek problémájával, és úgy véli, hogy e szakpolitikák 
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nagyobb fokú koordinációjára van szükség nemzeti és európai szinten; ezért határozottabb 
intézkedéseket szorgalmaz a hatékony szakoktatás és -képzés támogatása és 
továbbfejlesztése, valamint az oktatási intézmények, vállalkozások, munkáltatói 
szervezetek és más érintett érdekelt felek közötti együttműködés tekintetében, továbbá 
kiemeli, hogy javítani kell az állami és magán foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságát 
annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon kezelni lehessen a strukturális munkaerőhiányt, 
és hogy elősegítsék az Unión belüli munkakeresést;

11. megállapítja, hogy mivel bizonyos tagállamokban köztudottan hiányoznak vagy lassan 
mennek végbe a strukturális reformok, a Bizottságnak az európai szemeszterrel 
kapcsolatos célkitűzésein belül intenzívebben értékelnie kellene, hogy milyen kárt okoz 
középtávon a munkahelyteremtés tekintetében az, hogy bizonyos tagállamok nem 
vállalnak felelősséget, és nem viszik véghez a strukturális reformokat;

12. elismeri, hogy a minimálbérek megállapítása tagállami hatáskörbe tartozik, amelyet a 
szubszidiaritás elvével összhangban tiszteletben kell tartani;

13. rámutat, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) figyelmeztetett a bérek elmúlt években bekövetkezett 
értékvesztésével összefüggő társadalmi (az aktív keresők szegénysége) és gazdasági 
(alacsony belső kereslet) problémákra; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a megfelelő 
bérpolitika alapvető fontosságú a belső kereslet fenntartásához, és hogy ezért a 
béremeléseknek jobban kellene igazodniuk a termelékenységben bekövetkezett 
változásokhoz; kitart amellett, hogy utalni kell a bérek növelésének fontosságára, 
különösen azon országok esetében, ahol a bérek a szegénységi küszöb alatt vannak, de ezt 
úgy kell tenni, hogy ne ássák alá a szubszidiaritás elvét; emlékeztet arra, hogy a 
minimálbérek jelentős mértékben eltérnek az egyes tagállamokban, és ismételten kéri, 
hogy készítsenek tanulmányt1 erről a kérdésről, és ezen belül készítsenek elemzést a 
vásárlóerő tekintetében a tagállamok között fennálló különbségekről; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlatokkal összhangban állapítsanak 
meg minimálbéreket, és vizsgálják meg azoknak az aktív keresőket érintő szegénységre, a 
háztartási jövedelemre, az összkeresletre és a munkahelyteremtésre gyakorolt hatásait;

14. megjegyzi, hogy egyes munkaügyi reformok olyan új szerződési formákat vezettek be, 
amelyek – a Bizottság szerint – növelték a munkaerő-piaci bizonytalanságot, és sok 
esetben méltánytalan mértékű rugalmasságot követelnek meg a fiatalabb nemzedékektől; 
aggodalommal veszi tudomásul egyes tagállamok számadatait, ahol az ideiglenes 
foglalkoztatási arány meghaladja a 90%-ot az új szerződések esetében, ami különösen a 
fiatalokat és a nőket érinti, és ami – az OECD szerint2 – a növekvő egyenlőtlenség egyik 
közvetlen oka, noha egyes esetekben kifejezetten a munkavállalók kérik az ilyen 
foglalkoztatási formákat azzal a céllal, hogy jobban össze tudják egyeztetni a munkát és a 
családi életet, vagy kiegészítő jövedelemre tegyenek szert; felhívja a tagállamokat, hogy 
az e kiemelt csoportokra gyakorolt hatás megerősítése érdekében alakítsanak ki 
szinergiákat a nemzeti politikák és az európai kohéziós politika között; különös 
aggodalomának ad hangot a „nullaórás szerződések” terjedése miatt; úgy véli, hogy 
minden szerződési forma esetében biztosítani kell a munkavállalók alapvető jogait és 

1 2015. március 11-i állásfoglalás (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0068), 46. bekezdés.
2 OECD-jelentés: „In it together: Why less inequality benefits all” (Egy csónakban evezünk: Miért kedvez 
mindenkinek a kisebb mértékű egyenlőtlenség?), 2015. május 21.
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megfelelő szociális védelmét;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az IMF-nek az 
egyenlőtlenség okairól és következményeiről szóló jelentését1, amely kijelenti, hogy a 
jövedelmek közötti különbségek növekedése negatívan hathat a gazdasági növekedésre és 
a munkahelyteremtés lehetőségeire; felszólít, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az 
adózás terhének a munkáról más forrásokra való áthelyezése érdekében, lépjenek fel 
eredményesen a munkát terhelő adókat illetően, és hozzanak létre tisztességesebb 
munkaerőpiacokat, amelyek biztosítják a munkavállalók szabad mozgását Európában, 
valamint az újraelosztási politikákat illetően, figyelembe véve az egyes tagállamok 
sajátosságait, annak érdekében, hogy fellendítsék a gazdasági növekedést, a 
versenyképességet és a termelékenységet, valamint hogy elősegítsék a nagyobb mértékű 
és a felzárkózást szolgáló gazdasági és társadalmi konvergenciát;

16. megjegyzi, hogy a tartós munkanélküliségnek az Európai Unióban megfigyelhető magas 
rátái – különösen egyes tagállamokban – azt eredményezik, hogy egyre több olyan 
munkavállaló van, aki hamarabb veszíti el munkanélküli ellátásait, mint hogy új 
munkahelyet találna; megállapítja, hogy néhány tagállam korlátozta az ilyen ellátásokra 
való jogosultságot vagy csökkentette a rendelkezésre álló összegeket, illetve a jogosultsági 
időszakokat; felszólítja a tagállamokat, hogy hatáskörükben tartsák fenn a megfelelő 
szociális védelem és az aktív álláskeresés megfelelő ösztönzői közötti egyensúlyt, 
amelyek személyre szabott támogatást nyújtanak anélkül, hogy a szociális jogokat 
megnyirbálva büntető feltételeket szabnának; felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak 
határozott aktivizálási intézkedéseket a hatékonyabb eredmények elérése érdekében; 
elismeri, hogy a foglalkoztatási politikának és a szociális védelemnek a támogatások 
mozgósítását és az emberek védelmét, következésképpen a nagyobb társadalmi kohézió 
biztosítását célzó javítása a fenntartható gazdasági növekedés fő eleme; felhív az ilyen 
ösztönzőkről szóló uniós szintű külön tanulmány elkészítésére, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy a nemzeti gyakorlatokkal összhangban vezessenek be 
minimáljövedelem-rendszereket annak érdekében, hogy orvosolják a társadalmi 
kirekesztés területi gócait, és hogy a háztartások részére megfelelő minimáljövedelmet 
biztosítsanak;

17. üdvözli az ifjúsági munkanélküliségi ráta csökkenését, azonban rámutat, hogy az sok 
tagállamban és régióban továbbra is riasztóan magas szintű, és nem szükségképpen a nettó 
munkahelyteremtés az alapja; hangsúlyozza, hogy a munkahelyek bizonytalansága és az 
alulfoglalkoztatottság szintén nőtt, és hogy 2014-ben a fiatalok 43%-át foglalkoztatták 
ideiglenes szerződés, 32%-át pedig részmunkaidős szerződés keretében; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó határozatát, hogy felszabadít 1 milliárd eurót az ifjúsági garancia 
előfinanszírozására; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsan és hatékonyan használják fel az 
összes rendelkezésre álló forrást az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek a minőségi 
minimumkövetelményeknek megfelelő végrehajtása érdekében; felhív továbbá arra, hogy 
a fiatalok tartós munkaerő-piaci elhelyezkedésének biztosítása érdekében ezeket a 
forrásokat gondosan és folyamatosan kísérjék figyelemmel; felhívja a tagállamokat, hogy 
kezeljék prioritásként a nyelvtanulást, és hogy segítsék elő a mobilitást olyan programok 
révén, mint az ERASMUS+ vagy az Erasmus fiatal vállalkozóknak, valamint hogy 
vegyenek részt az EURES foglalkoztatási hálózatban; hangsúlyozza továbbá a 

1 IMF-jelentés: „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective” (A jövedelmi 
egyenlőtlenségek okai és következményei: globális áttekintés), 2015. június.
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tanulószerződéses gyakorlati képzés támogatásának és ösztönzésének a fontosságát, ez 
ugyanis lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy olyan szakképesítést szerezzenek, amely 
megkönnyíti számukra a munkaerő-piaci elhelyezkedést;

18. megjegyzi, hogy a tagállamok között jelenleg jelentős eltérések vannak az ifjúsági 
garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásával kapcsolatos 
eredményeket illetően; megjegyzi, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
becslései szerint az uniós ifjúsági munkanélküliség megoldásához 21 milliárd eurós 
költségvetésre lenne szükség, a Bizottság jelenlegi pénzügyi kötelezettségvállalása 
azonban egyáltalán nem elegendő, és azt megfelelő szintre kell emelni; kéri a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal és a reprezentatív ifjúsági szervezetekkel együttműködve javasoljon 
az ifjúsági garancia végrehajtásával kapcsolatban minimumkövetelményeket és bevált 
gyakorlatokat;

19. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, 
hogy az Unióban kezeljék a szociális és bérdömpinget, mivel az súlyos károkat okoz az 
érintett munkavállalók és a tagállamok szociális védelmi rendszerei számára; kéri továbbá, 
hogy a szociális partnereket minden szinten vonják be ezekbe az erőfeszítésekbe;

20. kiemeli, hogy a munkahelyeknek a fiatalok esetében tapasztalt bizonytalansága 
kedvezőtlenül hat gyermekvállalási döntéseikre, és ennek következtében negatívan 
befolyásolja a tagállamok demográfiai kilátásait;

21. emlékeztet arra, hogy foglalkozni kell a be nem jelentett munka kérdésével, amely kárt 
okoz az Unió gazdaságának, tisztességtelen versenyhez vezet és torzítja a piacot, valamint 
a munkavállalók szociális és munkaügyi védelmének növekvő hiányához vezet; ezért kéri, 
hogy haladéktalanul indítsák el a be nem jelentett munkával foglalkozó európai 
platformot;

22. úgy véli, hogy az idei ajánlások szinte kizárólag a munkaerőpiacra összpontosítottak, és 
nem foglalkoztak a rászorulóknak nyújtott szolgáltatások csökkenésével és minőségével 
kapcsolatos kihívásokkal; emlékeztet arra, hogy beruházásokra van szükség a korai 
beavatkozás és megelőzés, valamint a magas színvonalú, elérhető és befogadó 
szolgáltatások tekintetében, többek között a kisgyermekkortól való oktatás, a családi és 
közösségi támogatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás terén; kiemeli, 
hogy a szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet – ha azt hatékonyan kezelik – szintén 
jelentős munkahelyteremtéshez vezethet a szociális ágazatban, valamint hogy az 
egészségügyi és szociális ellátási ágazat jelentős beruházási területet jelent a fenntartható 
gazdaság megteremtése szempontjából; felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést arról, 
hogy az egészségügyi és szociális gondozási ágazatban végzendő beruházásokra irányuló 
kezdeményezések kidolgozása során – az Európa 2020 stratégia részeként – a minőségi 
foglalkoztatás tekintetében milyen előrelépést ért el;

23. kiemeli, hogy az IMF egyik jelentése1 szerint az elmúlt években egyes tagállamokban 
gyengült az adórendszerek progresszív jellege, ami növekvő egyenlőtlenséghez vezetett; 
úgy véli, hogy az adóék sokkal magasabb az alacsony jövedelmű munkavállalók és a 
magasabb tényleges adómértéket fizető kkv-k esetében; elismeri, hogy noha az adóztatás a 

1 IMF-jelentés: „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective” (A jövedelmi 
egyenlőtlenségek okai és következményei: globális áttekintés), 2015. június. 
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tagállamok hatáskörébe tartozik, a progresszív adórendszerek segítenek tompítani a 
gazdasági válságok legkedvezőtlenebb hatásait, továbbá elismeri annak fontosságát, hogy 
csökkentsék a munkát és a vállalkozásokat terhelő adókat a kereslet növelése és a 
munkahelyteremtés érdekében, ugyanakkor megfelelő finanszírozást biztosítva a szociális 
védelmi rendszerek számára; kitart amellett, hogy az adócsalás és az adókijátszás 
kérdésével a tagállamokon belül és a tagállamok között is kell foglalkozni;

24. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást a tagállamoknak a nők alacsony 
munkaerő-piaci részvételének kezeléséhez, amelynek keretében foglalkozni kell a 
munkaerő-piaci szegregáció, a nemek közötti bérszakadék és a gondozási feladatok 
egyenlőtlen megosztásának kérdésével; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szélesebb, a foglalkoztatási arányokon túlmutató megközelítésére van szükség;

25. tudomásul veszi az európai automatikus stabilizátorok potenciális értékét; megállapítja, 
hogy a Bizottság a gazdasági és monetáris unió (GMU) szociális dimenziójának 
megerősítéséről szóló közleményének nyomon követéseként nem foglalta bele az 
országspecifikus ajánlásokba az erős automatikus stabilizátorok fenntartásának 
fontosságát a tagállamokban, amint arra a Parlament felszólított1, annak ellenére, hogy 
ezek fontos szerepet töltenek be a társadalmi kohézió fenntartásában, valamint a belső 
kereslet és a gazdasági növekedés serkentésében; a hatékonyabb elemzések lehetővé 
tétele, valamint a bevált gyakorlatok azonosításának és tagállamok közötti cseréjének 
előmozdítása érdekében arra kéri a Bizottságot, hogy részletesen vizsgálja meg a 
tagállamok különböző szakpolitikai területeken hozott döntéseit és azok eredményeit;

26. kiemeli, hogy a szociális gazdaság több mint 14 millió embernek ad munkát, ami az uniós 
munkavállalók közel 6,5%-át jelenti; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szociális gazdaság 
vállalkozásainak – amelyek az európai vállalkozások 10%-át teszik ki, és többnyire kkv-k 
és mikrovállalkozások – még a hagyományos vállalkozásoknál is több nehézséggel kell 
szembenézniük, ha állami vagy magánfinanszírozáshoz kívánnak jutni; kiemeli, hogy több 
támogatást kell nyújtani számukra, például azzal, hogy lehetővé teszik számukra a 
különböző finanszírozási módokhoz – mint például az európai alapokhoz, mikrohitelekhez 
és közösségi finanszírozáshoz – való hozzáférést, illetve hogy javítják a digitális 
gazdasághoz való hozzáférésüket; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az 
országspecifikus ajánlásoknak nagyobb hangsúlyt kellene helyezniük a szociális gazdaság 
vállalkozásainak az Európa 2020 stratégiával összhangban a társadalmi és gazdasági 
kohézió előmozdításában Európa-szerte betöltött szerepére;

27. úgy véli, hogy a Bizottság bár elismerte, hogy „egyre több a szegény és a társadalom 
peremére szoruló ember”2, és minden negyedik ember szegénységben él, sajnálatos, hogy 
az országspecifikus ajánlásokban nem szerepel utalás az Európa 2020 stratégia 
szegénység csökkentésére irányuló célkitűzésére; átfogó stratégiára szólít fel a szegénység 
elleni küzdelem érdekében, a minőségi foglalkoztatást eredményező tisztességes 
munkahelyekhez való hozzáférés, a szolgáltatások, valamint a minimáljövedelem és 
szociális védelem bevezetése révén, a szubszidiaritás elvével összhangban; rámutat, hogy 
az oktatás és ezáltal a foglalkoztathatóság jelenti a szegénység elleni küzdelem legfőbb 
eszközét; hangsúlyozza, hogy tudomásul kell venni az egyének eladósodottságának 
növekedését, ami azt jelenti, hogy egyre sebezhetőbbé válnak az egyének és általában a 

1 2015. március 11-i állásfoglalás (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0068).
2 COM(2015)0250.



RR\1076469HU.doc 31/50 PE564.958v02-00

HU

gazdaság is;

28. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem legjobb módja, és a tagállamoknak a munkaerőpiachoz való hozzáférés 
megkönnyítésére kell összpontosítaniuk, különösen a fiatalok és a tartósan 
munkanélküliek esetében;

29. aggodalommal állapítja meg, hogy a szegénység szélsőséges formái – például a 
hajléktalanság – sok tagállamban egyre gyakoribbá válnak; kéri, hogy minden tagállam 
kapjon országspecifikus ajánlásokat a társadalmi befogadási stratégiákkal kapcsolatban, 
ideértve a szegénység szélsőséges formái, például a hajléktalanság elleni küzdelmet; 
egyetért a Bizottsággal abban, hogy a tagállamoknak átfogó stratégia keretében 
foglalkozniuk kell a hajléktalansággal és a hajléktalanság veszélyével a megelőzés, a 
lakhatás kérdését középpontba állító megközelítések, a kilakoltatással kapcsolatos 
szabályozás és gyakorlatok felülvizsgálata, a stabilitást biztosító, valóban megfizethető 
lakások elérhetősége révén, valamint oly módon, hogy véget vetnek a hajléktalanok 
bűnözővé nyilvánításának; a bevált gyakorlatok nemzetközi cseréje és a kölcsönös tanulás 
terén pozitív változásokat szorgalmaz, és elismeri a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának e téren betöltött szerepét;

30. nyugdíjreformok végrehajtására szólít fel a Parlament ismételt ajánlásainak1 
figyelembevételével annak érdekében, hogy a nők és a férfiak számára egyaránt a legalább 
a szegénységi küszöb feletti tisztességes nyugdíjjövedelemről gondoskodó 
nyugdíjrendszerek erősítése révén biztosítsák a nyugdíjak fenntarthatóságát, biztonságát 
és megfelelőségét; úgy véli, hogy a nyugdíjkorhatárnak a várható élettartamhoz 
kapcsolása nem az egyetlen mód a népesség elöregedése jelentette kihívás kezelésére, és 
hogy a nyugdíjreformnak ezenkívül tükröznie kell többek között a munkaerő-piaci 
tendenciákat, a születési rátákat, a demográfiai helyzetet, az egészségügyi helyzetet és a 
jólét mértékét, a munkafeltételeket és a gazdasági függőségi rátát is; emlékeztet, hogy a 
népesség elöregedése jelentette kihívás kezelésének legjobb módja az általános 
foglalkoztatási ráta növelése, többek között az aktív öregedéshez kapcsolódó szociális 
beruházásokra építve;

31. sajnálja, hogy a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom 
korlátozott szerepet töltenek be a nemzeti reformprogramok és a konvergenciaprogramok, 
valamint az országspecifikus ajánlások elkészítésében; tudomásul veszi azonban a 2015. 
évi európai szemeszter működtetése kapcsán megvalósított, a nemzeti szintű 
szerepvállalás növelését célzó változásokat, és hangsúlyozza, hogy a reformoknak 
elsősorban a tagállamok hatáskörébe kell tartozniuk; felhívja a Bizottságot, hogy a 
jelenlegi gazdaságirányítási mechanizmusok ésszerűsítése során részesítse előnyben az 
olyan reformokat, amelyek biztosítják az európai szemeszter további demokratikus 
legitimitását az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek a reformok elkészítési 
és jóváhagyási folyamatába történő bevonása, valamint a szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal történő konzultáció révén;

32. bírálja, hogy nem minden tagállam vonta be nemzeti parlamentjét, nemzeti szociális 

1 2015. március 11-i állásfoglalás (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0068); 2014. október 22-i állásfoglalás 
(Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0038); 2014. február 25-i állásfoglalás (Elfogadott szövegek, 
P7_TA(2014)0129); 2015. július 8-i állásfoglalás, P8_TA-PROV(2015)0261.
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partnereit és a civil társadalmat saját nemzeti reformprogramja elkészítésébe; felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti reformprogramjaikban részletes áttekintésben fejtsék ki, hogy 
kit és milyen módon vontak be; kéri a Bizottságot, hogy a részvétel javítása érdekében 
tekintse át a parlamenti eljárásokkal és az érdekeltek európai szemeszterbe való 
bevonásával kapcsolatos különböző nemzeti gyakorlatokat;

33. tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló ajánlását, hogy a magas színvonalú ellátáshoz 
való általános hozzáférés – többek között a gyógyszerekhez, különösen az életmentő 
gyógyszerekhez való megfizethető hozzáférés – biztosítására vonatkozó célkitűzéseik 
teljesítése érdekében reformálják meg az egészségügyi rendszereket, valamint tartsák 
tiszteletben az egészségügyi alkalmazottak jogait; megjegyzi, hogy a válság 
következtében egyes tagállamok elmulasztották biztosítani a teljes körű közegészségügyi 
ellátást;

34. sajnálja, hogy a Bizottság az országspecifikus ajánlásokban nem emelte ki a zöld gazdaság 
által kínált munkahely-teremtési lehetőségeket, amelyek a Bizottság becslései szerint 
2020-ig 5 millió munkahelyet teremthetnek az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiával kapcsolatos ágazatokban, feltéve, hogy nagyra törő éghajlat- és 
energiapolitikákat vezetnek be.
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VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

A vélemény előadója: Ildikó Gáll-Pelcz

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel az egységes piac 2015-ös európai szemeszter keretében történő irányításáról 
szóló, 2015. március 11-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a „2015. évi európai szemeszter: országspecifikus ajánlások” című 2015. május 
13-i bizottsági közleményre (COM(2015)0250),

– tekintettel „a gazdaságirányítási keretrendszer felülvizsgálata: áttekintés és kihívások” 
tárgyú 2015. június 24-i állásfoglalására2, 

1. megjegyzi, hogy az egységes piac továbbra is széttöredezett és csak részben valósult meg, 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, az innovációt, valamint a 
munkahelyteremtést szolgáló komoly lehetőségek különösen a szolgáltatások tekintetében 
még mindig kiaknázatlanok; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy 
tegyenek eleget kötelezettségeiknek, valamint biztosítsák, hogy az egységes piac 
megújítása az Unió fő prioritásai közé tartozzon; fontosnak tartja, hogy holisztikus 
megközelítés révén a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzák az egységes piacban rejlő 
komoly lehetőségeket a növekedés és a versenyképesség fellendítése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek magában kellene foglalnia egy 2020-ra és 
az azt követő időszakra szóló átfogó, hosszú távú unós növekedési és munkahely-
teremtési stratégia célkitűzéseit; ezért újra felszólít a vonatkozó uniós jogszabályok gyors 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0069.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0238.
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végrehajtására, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a kötelezettségszegési eljárás 
hatékonyabb alkalmazását, továbbá az Európai Tanácsot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés jövőbeni felülvizsgálatai keretében folytassa a 
kötelezettségszegési eljárás továbbfejlesztését; 

2. ismét kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő arra irányuló javaslatokat, hogy az egységes 
piacot minősítsék az európai szemeszter különleges pillérének, és hogy adjon ki az 
egységes piacra vonatkozó iránymutatásokat és országspecifikus ajánlásokat annak 
érdekében, hogy a reálgazdasággal kapcsolatban világos prioritások fogalmazódjanak 
meg; arra kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a pillérek közötti kapcsolatot; emlékeztet, 
hogy a gazdaságirányítás és annak hatása csak akkor lehet hatékony, amennyiben azokat, 
akik végrehajtják és alkalmazzák a szabályokat, megfelelően bevonják; felszólítja ezért a 
Bizottságot, hogy az európai szemeszter és az országspecifikus ajánlások részeként 
integrálja az egységes piac valamennyi dimenziójának – az áruk, a szolgáltatások, a tőke, 
a munkaerő, az energia, a közlekedés és a digitális ágazat – tekintetében történő 
megvalósítását;

3. felszólít a belső piac irányításának az európai szemeszteren keresztül történő 
megerősítésére a teljesítmény mérését szolgáló egyedi mutatók létrehozásával és további 
adatok megadásával; kéri, hogy a belső piaci akadályokat és eredményeket mutató külön 
szakaszt foglaljanak az országjelentésekbe;

4. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az európai szemeszter belső piaci dimenzióval 
rendelkezzen, az éves növekedési jelentésnek arra kellene ösztönöznie a tagállamokat, 
hogy helyi és regionális hatóságaikkal közösen határozzák meg az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez való különböző hozzájárulásokat, valamint arra, hogy az egységes piac 
kormányzási elve alapján vonják be ezeket a hatóságokat a nemzeti reformprogramok 
kidolgozásába és végrehajtásába; 

5. arra kéri a Bizottságot, hogy szólítsa fel a tagállamokat, hogy éves nemzeti 
reformprogramjaikba illesszenek be egy különálló és részletes szakaszt az egységes piacra 
vonatkozóan, amelyben pontosan meghatározzák a belső piac integrációjának nemzeti 
szintű fejlődését és a következő évben elfogadandó intézkedéseket; kéri a Bizottságot, 
hogy országspecifikus ajánlásaiban ugyanezt a struktúrát alkalmazza;

6. kiemeli az egységes piaci integráció helyzetéről szóló, az előző években készített 
jelentések fontosságát és hozzáadott értékét, mivel hozzájárultak a Bizottság éves 
növekedési jelentésében rögzített általános prioritásokhoz és az országspecifikus 
ajánlásoknak az európai szemeszter részeként történő meghatározásához; ezért igen 
sajnálatosnak tartja, hogy a 2015. évre nem készül jelentés az egységes piaci integráció 
helyzetéről, és hogy a Parlament felhívását nem követte intézkedés;

7. üdvözli a Bizottságnak az európai szemeszter folyamatának egyszerűsítésére irányuló új 
megközelítését; ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, hogy 
országspecifikus ajánlásokat fogalmazzon meg az egységes piacra vonatkozóan, ám 
véleménye szerint ez nem elégséges; a gazdaságpolitikák irányítása és koordinálása 
tekintetében elszántabb erőfeszítésekre hív fel a gazdaságirányítási keretrendszernek a 
tagállamokban történő egységes és tisztességes végrehajtása és a gazdasági irányítás 
tagállamokban kifejtett hatásainak mérése érdekében;
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8. aggodalmának ad hangot az egyes tagállamokban tartósan fennálló makrogazdasági 
egyensúlyhiány, különösen az államadósság magas szintje és a folyó fizetési mérleg 
hiánya, valamint a bankrendszerek túlzott kockázata miatt;

9. támogatja, hogy a 2015. évi országspecifikus ajánlások hangsúlyt helyeznek a 
kulcsfontosságú ágazatokba való belépést gátló indokolatlan korlátozások és akadályok 
megszüntetésére; kéri továbbá az érintett tagállamokat, hogy a lehető legalaposabban 
fontolják meg ezeket az ajánlásokat, és sürgősen, prioritásként kezelve a kérdést, 
szüntessék meg az egységes piac növekedésének ezen akadályait;

10. megjegyzi, hogy az egységes piac az európai projekt egyik legfontosabb eleme, és 
elismeri, hogy annak érdekében, hogy az európai szemeszter folyamata inkluzív legyen, a 
Parlamentnek aktív szerepet kell vállalnia benne; felkéri azokat a tagállamokat, amelyek 
nem hajtották végre a belső piacra vonatkozó országspecifikus ajánlásokat, adjanak erre 
magyarázatot a Parlament illetékes bizottsága számára (Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság); kéri, hogy a Parlament az ajánlások májusi közzététele szempontjából 
megfelelő időben e magyarázatok alapján járuljon hozzá a Bizottságnak az új 
országspecifikus ajánlások kidolgozása tekintetében végzett munkájához;

11. sajnálatát fejezi ki, hogy sok panasz érkezik a végrehajtási deficitre; a jogszabályok 
végrehajtásának szorosabb nyomon követési és visszajelzési rendszerének kialakítását kéri 
a Bizottságtól; felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje újra azokat a jogi kereteket, 
amelyek súlyos végrehajtási hiányosságokat mutatnak;

12. hangsúlyozza, hogy a legtöbb tagállamban a köz- és magánberuházás mértéke nem 
megfelelő; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket annak érdekében, hogy 
javítsa és könnyítse a kkv-k (különösen a kulcsfontosságú ágazatokban, ideértve a 
feltörekvő digitális ágazatot) finanszírozáshoz való hozzáférését, biztosítsa az üzleti 
környezet javítását, egyszerűsítse az eljárásokat és csökkentse az adminisztratív terheket 
az egységes piacon belül, valamint támogassa a beruházásokat; kiemeli a megfelelő üzleti 
szabályozású versenyképes és szorosan integrált piacok fontosságát az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap sikere szempontjából;

13. emlékeztet arra, hogy a beruházások középpontjában az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott prioritásoknak kell állniuk, azaz egy tudás- és innovációalapú gazdaság 
kialakításának, egy erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 
gazdaság elősegítésének és a munkahelyekben gazdag, magas fokú társadalmi és területi 
kohézió elérését lehetővé tevő gazdaság ösztönzésének; kéri a Bizottságot, hogy tartsa 
tiszteletben az Európai Stratégiai Beruházási Alap 2015. őszi beindításának ütemtervét, 
mivel ennek szándékolt hatása a reálgazdaság élénkítése és a gazdaság fellendítése a 
tagállamokban; úgy véli, hogy ezek a beruházások az uniós versenyképesség 
megerősítését szolgálják majd az olyan, növekedés szempontjából kulcsfontosságú 
ágazatokban, mint például a szolgáltatások, az energia, a közlekedés és a digitális 
egységes piac;

14. úgy véli, hogy a kkv-knak nagyobb támogatásra van szükségük a Bizottság és a 
tagállamok részéről piacaik bővítéséhez, az innováció előmozdításához, exportkapacitásuk 
elősegítéséhez, a munkahelyteremtés ösztönzéséhez és ahhoz, hogy segítsék a 
vállalkozásokat abban, hogy hatékonyabban versenyezhessenek különösen a hazai 
piacokon, valamint hogy javítsák az általános termelékenységet; a 2014–2020-as 
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időszakra szóló, a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME) nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázására szólít fel annak 
érdekében, hogy javuljon a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférése a hazai és 
nemzetközi piacokon; kéri továbbá a banki finanszírozáson kívüli egyéb finanszírozási 
formák előmozdítását;

15. hangsúlyozza, hogy – a nemzeti hatáskörök kellő tiszteletben tartása mellett – nagyobb és 
hatékonyabb adóügyi koordinációra, valamint a csalás, az adókijátszás és az adókikerülés 
elleni küzdelemhez további erőfeszítésekre van szükség az egységes piacon az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és a tisztességtelen verseny, illetve a káros torzulások 
elkerülése érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter nyilvánvaló lehetőség az egységes digitális 
piac irányába tett erőfeszítések fokozásának ösztönzésére; ezzel összefüggésben üdvözli 
az egységes digitális piac kialakítása felé vezető útitervről szóló bizottsági közleményt; 
alapvető fontosságúnak tartja a digitális szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti szabályok 
jelenlegi széttagoltságának megszüntetését, valamint a tisztességes versenyen alapuló, 
innovatívabb és átláthatóbb digitális piac kiépítését, a hozzáférhetőség és a 
fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása mellett; felszólítja a Bizottságot a tervezett 
ütemterv betartására és a valódi európai egységes digitális piac kialakítását szolgáló 16 
kezdeményezés elindítására az Európai Unió gazdaságának élénkítéséhez való 
hozzájárulás, az Unió belső és külső versenyképességének javítása, valamint a társadalmi 
kohézió előmozdítása érdekében;

17. úgy véli, hogy a digitális készségek elégtelen szintje, az egyenlőtlen lefedettség, valamint 
a magas költségek korlátozzák az információs és kommunikációs technológia (ikt) 
nyújtotta előnyöket; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
országspecifikus ajánlásokban és a nemzeti reformprogramokban kezeljék prioritásként az 
egyének és vállalatok digitális képzését, biztosítva a hálózati infrastruktúrához való 
hozzáférést valamennyi polgár számára;

18. úgy véli, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell a közigazgatásuk korszerűsítésének 
irányába tett erőfeszítéseiket azáltal, hogy több és könnyebben hozzáférhető digitális 
szolgáltatást biztosítanak az állampolgárok, illetve a vállalkozások, különösen a kkv-k 
számára, valamint elő kell segíteniük a határon átnyúló együttműködést és az európai 
közigazgatási szervek közötti átjárhatóságot; támogatja a digitális szolgáltatások területén 
a bevált gyakorlatok értékelésére és cseréjére vonatkozó kapacitások kihasználását; 

20. elismeri, hogy számos korlátozó tényező hátráltatja a termék- és szolgáltatási piacok 
megfelelő működését; támogatja a Bizottság által a szabályozott szakmák terén végzett 
munkát;

21. megállapítja, hogy a legtöbb tagállam nem teljesíti az Európa 2020 kutatásra és 
fejlesztésre vonatkozó célkitűzéseit; felszólítja a Bizottságot, hogy szándékának 
megfelelően legkésőbb 2015 végéig tegye közzé az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatát 
az egységes piac és az egységes digitális piac – mint az Unión belüli gazdasági növekedés 
és minőségi munkahelyteremtés fellendítésének kulcsfontosságú eszközei – szerepének 
megerősítése érdekében; kéri a tagállamokat, hogy határozottabban irányítsák 
gazdaságaikat az innováció és a tudás középpontba állítása felé;
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22. hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzési és koncessziós jogszabályok teljes körű és 
gyors végrehajtása kitűnő lehetőséget nyújt az innováció fejlesztésére, a kkv-k 
hozzáférésének javítására, a fenntartható fejlődés előmozdítására, valamint a közigazgatás 
korszerűsítésére a közkiadások és beruházások minőségének, hatékonyságának és 
átláthatóságának növelése révén;

23. úgy véli, hogy a nemzeti parlamentek országspecifikus ajánlásokra vonatkozó 
felelősségvállalását erősíteni kell; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
lehetőséget a Bizottságnak az országspecifikus ajánlások nemzeti parlamentekben történő 
ismertetésére; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy hajtsák végre az országspecifikus 
ajánlásokat, és az uniós célkitűzéseket pontosan ültessék át nemzeti szintű 
célkitűzéseikbe; ismételten kéri továbbá, hogy a Bizottság tegyen jelentést a Parlament 
illetékes bizottságának az országspecifikus ajánlások végrehajtásának biztosítása 
érdekében tett intézkedésekről és az eddig elért eredményekről.
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

A vélemény előadója: Iskra Mihaylova

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. elismeri a 2015. évi európai szemeszter egyszerűsítését célzó új megközelítést, amely a 
gazdasági növekedés négy fő prioritására összpontosít: a beruházások fellendítésére, a 
strukturális reformok végrehajtására, a felelősségteljes költségvetési gazdálkodásra, 
valamint a foglalkoztatáspolitika fejlesztésére; tudomásul veszi a 2015. évi 
országspecifikus ajánlásokat, amelyek azokat a növekedésösztönzőket célozzák, amelyek 
lehetővé tehetik a fenntartható fellendülést, és amelyeknek köszönhetően a haladás 
rövidebb határidőn belül (12–18 hónap alatt) elérhető;

2. emlékeztet, hogy a szilárd makrogazdasági keret fontos az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 174. cikkében meghatározott, a fejlettségi szintek közötti 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló célkitűzés elérésében, valamint arra, hogy a 
kohéziós politika hajtóerő lehet e célkitűzés elérésében, feltéve, hogy szilárd 
makrogazdasági kerettel párosul; mélységesen aggasztónak tartja, hogy a magas 
államadóssággal és makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzdő tagállamokban az európai 
strukturális és beruházási alapok kihasználása és eredményessége jelentős mértékben 
csökkenhet; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon olyan testreszabott 
intézkedéseket, amelyek támogatják majd a kohéziós politikai és a gazdasági célkitűzések 
időben történő végrehajtását és elérését ezekben az országokban;

3. tudomásul veszi az európai szemeszter folyamatának célkitűzései és a 2014–2020-as esb-
alapok programozása közötti szorosabb kapcsolatot, különösen az országspecifikus 
ajánlásokra és a nemzeti reformprogramokra történő rendszeres hivatkozásokat a 
programozási gyakorlatban; tudomásul veszi „A kohéziós politika stratégiai egységessége: 
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a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakok összehasonlításaˮ című 
tanulmányt, amely bemutatja, hogy az országspecifikus ajánlásokat rendkívül korlátozott 
mértékben veszik figyelembe a partnerségi megállapodásokban és az operatív 
programokban; úgy véli, a kohéziós politikai beruházások rendkívül fontos szerepet 
játszhatnak a strukturális reformok támogatásában és az Unió stratégiai céljainak 
elérésében, a releváns országspecifikus ajánlások és nemzeti reformprogramok nyomon 
követése révén; lépések megtételére szólít fel az esb-alapok, az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap, valamint a többi uniós támogatású program és kezdeményezés, továbbá 
a nemzeti közberuházások és a magán pénzügyi eszközök közötti komplementaritás és 
szinergiák biztosítása érdekében, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket és szinergiát 
lehessen kiaknázni a teljes beruházási potenciálból;

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a kohéziós politika által 
társfinanszírozott intézkedések minőségét, valamint a legfontosabb országspecifikus 
ajánlásoknak és nemzeti reformprogramoknak való megfelelőségét; megjegyzi, hogy a 
2013–2014-es költségvetési években több országspecifikus ajánlás is vonatkozott az esb-
alapok programozására, és hangsúlyozza, hogy az esb-alapok beruházásaihoz kapcsolódó 
középtávú strukturális reformok még szükségesek, és be kell őket illeszteni az 
országspecifikus ajánlásokba annak ellenére, hogy igen gyakran szerepelnek az esb-
alapok közös keretében meghatározott előzetes feltételrendszerben;

5. nagy aggodalmának ad hangot a bizonyos tagállamokban folyamatosan magas 
munkanélküliségi ráta miatt, különös tekintettel a fiatalokra és a tartós munkanélküliségre; 
hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási lehetőségek megteremtése és a minőségi 
munkahelyteremtés fellendítése érdekében a munkaerőpiachoz, az oktatási rendszerhez és 
a kkv-k rendelkezésére álló pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a kohéziós politika 
pénzügyi eszközeivel erősen támogatott, regionális, nemzeti és uniós szinten 
végrehajtandó strukturális reformokra van szükség;

6. a fenntartható növekedés és foglalkoztatás elérése érdekében sürgeti a tagállamokat a 
2015. évi országspecifikus ajánlások gyors és hatékony végrehajtásának biztosítására; 
sajnálatosnak tartja ezzel kapcsolatban, hogy az ajánlások nem bírnak kötelező erővel; 
emlékeztet, hogy az esb-alapok keretében megvalósuló intézkedések mint az 
országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívásokra adott szakpolitikai válasz minősége 
attól függ majd, hogy a tagállamok hogyan kapcsolják össze strukturális reformjaikat és 
növekedésbarát költségvetési konszolidációjukat az esb-alapok felhasználásával a nemzeti 
reformprogramokon keresztül, valamint attól, hogy a tagállamok hogyan biztosítják a 
program végrehajtását;

7. tudomásul veszi az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló rendelet hatálybalépését; 
hangsúlyozza a versenyképesség, a fenntartható gazdasági növekedés, valamint a 
munkahelyteremtés előmozdítása szempontjából az európai beruházási tervben és az esb-
alapokban rejlő jelentős egyesített potenciált; sürgeti ezért a Bizottságot és a tagállamokat 
a strukturális reformok bővítésére, valamint a szabályozási és igazgatási környezet 
javítására az üzleti és a beruházási környezetet tartós javítása és a korlátozott állami 
finanszírozásból kinyerhető maximális teljesítmény/fellendítő hatás elérése érdekében;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a beruházások 
ösztönzésének innovatív módszereit az Unióban, és kiemeli, hogy a 2014 és 2020 közötti 
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időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében előírt pénzügyi eszközök fokozott 
alkalmazása segíthet az uniós költségvetéssel való tőkeáttételi és multiplikátor hatást 
kiváltani, valamint fokozni az esb-alapok keretében történő befektetésének 
eredményességét és hatékonyságát; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy – többek között az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot igénybe vevő –  pénzügyi eszközök esetében 
biztosítani kell az átláthatóságot, elszámoltathatóságot és ellenőrzést.
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VÉLEMÉNY A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak 
végrehajtása
(2015/2210(INI))

A vélemény előadója: Ernest Urtasun

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az egyenlőség az Unió alapvető értékei közé tartozik, és szükséges feltétele az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szegénységcsökkentési célkitűzései elérésének, 
amihez a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti jogi szabályozásnak való 
megfelelés és a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó uniós irányelvek megfelelő 
végrehajtása lényegesen hozzájárulhat;

B. mivel a nők munkaerőpiachoz való hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciák 
diverzitásának egyik záloga, amelynek közvetlen következménye abban rejlik, hogy a 
vállalkozások egyszerűbben hozzáférnek a jobb minőségű erőforrásokhoz és ezáltal 
növekszik a versenyképességük, javul a foglalkoztatottság és fokozódik a növekedés a 
belső piacon;

C. mivel a közszolgáltatások – többek között az egészségügy, az oktatás és a lakhatás – terén 
végrehajtott csökkentések kihatnak a nőkre, egyrészt közvetlenül mint felhasználókra és 
munkavállalókra, másrészt közvetetten, az azon családtagoknak általuk nyújtott 
támogatáson keresztül, akik az alapvető közszolgáltatásoktól függnek; mivel az 
egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos kiadások csökkentése miatt több tagállamban 
növekedett a nőkre háruló gondozási teher, akiknek munkakörülményeit gyakran a 
bizonytalanság és a kizsákmányolás jellemzi;

D. mivel az európai belső piac foglalkoztatási rátája és – közvetve – növekedési rátája többek 
között a nők és a férfiak azon képességétől is függ, hogy mennyire képesek egyensúlyt 
kialakítani a munkájuk és a magánéletük között;
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E. mivel a gazdasági válság és a költségvetési konszolidációs politikák aránytalanul 
érintették a nőket, különösen a marginalizálódott közösségekből származókat, a fiatal 
nőket és a halmozott megkülönböztetéstől szenvedő nőket;

F. mivel az Európa 2020 stratégia egyik legfőbb célkitűzése az államháztartás 
fenntarthatósága, és mivel a tagállamok oktatásba, és még specifikusabban a fiatal nők 
oktatásába történő befektetése a tagállamok nemzeti költségvetésének szerves része;

G. mivel a munkaerő-piaci és munkahely-teremtési intézkedéseknek az ILO tisztes munka 
programjával összhangban kiváló minőségű munkahelyek létrehozására kell törekedniük;

H. mivel az utóbbi években EU-szerte tartósan magas a fiatalkori munkanélküliség és a 
társadalmi kirekesztés aránya, ami tönkretette a humántőkét és aránytalanul érintette a 
nőket és a lányokat; mivel a gazdasági válság e hosszú távú hatásait a nemek közötti 
egyenlőség figyelembevételével kell kezelni;

I. mivel a jelenlegi gazdasági helyzet bebizonyította, hogy szükség van a tagállami 
makrogazdasági és költségvetési politikák szorosabb koordinációjára, ha integráltabb és 
kiegyensúlyozottabb gazdasági uniót szeretnénk megvalósítani;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése nem szerepel az 
Európa 2020 stratégiában, és felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy építsék be a 
stratégiába a nemek közti egyenlőség pillérét, illetve egy, a nemek közti egyenlőségre 
vonatkozó átfogó célkitűzést;

2. emlékeztet, hogy a tagállamok gazdasági és költségvetési politikájának összehangolására 
vonatkozó célkitűzés nem valósulhat meg a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
politikák összehangolása nélkül;

3. üdvözli azokat az országspecifikus ajánlásokat, amelyek célja a nemek közti egyenlőség 
előmozdítása, de felhív a nemek közötti egyenlőség szempontjának az országspecifikus 
ajánlásokba történő nagyobb mértékű beépítésére, különösen a munkaerő-piaci reformokat 
és a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését illetően; kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a tagállamok hajtsák végre a férfiak és nők egyenlő díjazása 
elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről és a nemek közötti bérszakadék 
kezeléséről szóló, az európai szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus 
ajánlásokat; kéri, hogy az éves növekedési jelentés tartalmazzon a nemek közötti 
egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló, az esélyegyenlőségi politikára vonatkozó konkrét 
útmutatásokat;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy számolják fel a nők munkaerő-piaci 
részvételét korlátozó akadályokat olyan mechanizmusok – nevezetesen megfelelő és 
európai szinten összehangolt szülési, apasági és szülői szabadság – bevezetése révén, 
amelyek lehetővé teszik a nők szakmai és magánélete közötti egyensúly megteremtését;

5. megismétli a tagállamokhoz intézett felhívását arról, hogy építsék be a nemek közti 
egyenlőség dimenzióját stabilitási és konvergenciaprogramjukba, illetve nemzeti 
reformprogramjaikba, minőségi célkitűzések megállapítása révén, valamint olyan 
intézkedések révén, amelyek csökkentik a nemek között még mindig fennálló 
szakadékokat, amelyek következtében a nők gyakran a szegénységi küszöb alá kerülnek 
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életük későbbi szakaszában, valamint rendszerszerűen alkalmazzák a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés elveit azzal a céllal, hogy 
megvizsgálják a jelenlegi cselekvési programokat és politikákat, a forráselosztásra 
gyakorolt hatásukat és a nemek közötti egyenlőséghez való hozzájárulásukat;

6. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a nők munkaerőpiacra való bejutását gátló 
tényezők közvetlen hatást gyakorolnak a tagállamok oktatásba történő befektetéseinek 
esetleges megtérülésére;

7. megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását a kiemelt foglalkoztatási és 
szegénységcsökkentési célok nyomon követésének elősegítéséről, azáltal, hogy felkérik a 
tagállamokat a nemek szerint bontott adatok használatára, illetve további, nemek szerint 
elkülönített mutatók meghatározására; 

8. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak javítaniuk kell a gyermekek és fiatal felnőttek 
oktatási rendszerekben való részvételi arányán, és nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a 
korai iskolaelhagyás problémájára, különösen a jelenség fő okaival kapcsolatos 
információk összegyűjtése révén annak érdekében, hogy politikákat tudjanak elfogadni és 
végrehajtani a megelőzés érdekében;

9. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a strukturális alapoknak a 
gyermekeknek, időseknek és más eltartottaknak szóló állami gondozási struktúrákba és 
szolgáltatásokba való befektetésekhez történő, fokozottabb felhasználásában; tudomásul 
veszi az állami gondozási struktúrákba és szolgáltatásokba való befektetések hiányának az 
egyedülálló szülőkre kifejtett aránytalan hatását, akiknek nagy többsége nő;

10. hangsúlyozza, hogy kiemelten kell kezelni a mindenekelőtt a nőket sújtó 
munkanélküliséget, a szegénységet és a társadalmi kirekesztést kezelő intézkedéseket, 
hogy elsőbbséget adjanak a fenntartható foglalkoztatásnak/a minőségi munkahelyeknek, a 
befektetéseknek és a jó minőségű közszolgáltatásoknak, amelyek biztosítják a társadalmi 
integrációt, különösen az oktatás, az egészségügy, a gyermekgondozás, az eltartott 
személyek gondozása, a tömegközlekedés és a szociális szolgáltatások terén;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
országspecifikus ajánlásokat a nők munkaerő-piaci helyzetét különösen érintő témákról, 
többek között a következőkről: 

i) az elsősorban férfi munkaerőt alkalmazó ágazatokba – például a tudomány, technológia, 
vállalkozás, pénzügyek és zöld gazdaság területére – való belépés és az ottani előléptetés 
tekintetében a nők előtt álló strukturális akadályok felszámolása;

ii) a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék problémájának kezelése valamennyi ágazatban;

iii) törekvés valamennyi ágazatban a nők gazdasági döntéshozatalban való képviseletének 
növelésére;

iv) a nők és a lányok társadalmi szerepvállalásának növelése iránti igény kezelése formális és 
informális oktatás révén, különösen a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok, a matematika, a vállalkozási ismeretek, a gazdasági és az üzleti tanulmányok 
terén, továbbá valamennyi ágazatban a dolgozó nők vonatkozásában a készségkereslet és 
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a készségkínálat jobb összehangolásával, valamint a képzési és az egész életen át tartó 
tanulási lehetőségek javításával kapcsolatos igények kezelése;

12. megállapítja, hogy a pénzügyi és gazdasági válságnak súlyos kihatásai voltak az Európa 
előtt álló demográfiai kihívásokra, többek között a népesség elöregedésére; megállapítja, 
hogy Európában a nemek közötti nyugdíjszakadék jelenleg 39%; hangsúlyozza, hogy a 
foglalkoztatáspolitikáknak és a szociális ellátási rendszerek kialakításának mélyreható 
kihatása van arra, hogy a nők nyugdíjjárulékot tudjanak fizetni, és hogy az 
országspecifikus ajánlásoknak tekintetbe kell venniük ezt; úgy véli, hogy meg kell 
vizsgálni a hosszabb aktív életszakasznak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
vonatkozásait;

13. felkéri az illetékes biztos(oka)t, hogy minden évben vitassák meg a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal az éves növekedési jelentés nemi szempontjait;

14. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a strukturális 
reformpolitikáknak a marginalizálódott közösségekben élő, halmozott 
megkülönböztetéstől szenvedő nőkre gyakorolt hatását; felhívja a Bizottságot, hogy 
kifejezetten úgy dolgozza ki az országspecifikus ajánlásokat, hogy foglalkozzon az érintett 
nők előtt álló akadályokkal;

15. mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a női szervezetek, intézmények és 
esélyegyenlőségi szervek finanszírozásának csökkentése bezárásokhoz és a tevékenységek 
jelentős visszafogásához vezetett;

16. az európai szemeszterbe foglaljanak bele konkrét iránymutatásokat és eljárásokat az 
elszámoltathatóság, a nemzeti érdekelt felekkel, a civil társadalmi szervezetekkel és a 
szakszervezetekkel való konzultáció és párbeszéd biztosításához;

17. kiemeli, hogy a munkaerő-piaci rugalmasság nem mehet a szociális védelem formái – 
például a minimálbérek, a kollektív tárgyaláshoz való jog, az anyasággal és az apasággal 
kapcsolatos jogok, valamint a biztos minőségi munkahelyeknek a tisztes munka 
programjával összhangban történő fenntartásának – rovására; kiemeli, hogy a munkaerő-
piaci politikák kialakításában és végrehajtásában fontos szerepe van a civil társadalom 
bevonásának, a szociális párbeszédnek, a szakszervezeteknek és a munkavállalói 
képviseletnek;

18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a munkaviszony deregulációja és rugalmassá tétele több 
tagállamban a munkajogi jogszabályok megsértéséhez, többek között a nőkkel szembeni 
közvetlen és közvetett megkülönböztetéshez vezetett;

19. javasolja, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét szorosabban vonják be az 
európai szemeszterbe;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek többet azért, hogy a gazdasági 
válságból való helyreállást lehetőségként használják ki egy szociális és környezeti 
szempontból fenntarthatóbb gazdasági modell előmozdításához, többek között a zöld 
munkahelyek teremtésének felgyorsítása, valamint a szociális vállalkozások és alternatív 
üzleti modellek – például egyesületek és szövetkezetek – támogatása révén.
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21. kiemeli, hogy Európában a nők aránya túl magas a részmunkaidős, ideiglenes, alulfizetett 
és be nem jelentett foglalkoztatásban, és hogy az utóbbi években a megszorító 
intézkedések, többek között a munkaerőpiac deregulációja, valamint a munkavállalói 
jogok és a tárgyalási eljárásmódok reformja következtében elterjedtek a foglalkoztatás 
bizonytalan formái; mélységesen aggasztja, hogy megnövekedett aktív keresők 
szegénységi rátája.
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