
AD\1189236HU.docx PE639.697v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2019/2028(BUD)

27.9.2019

VÉLEMÉNY
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

 az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetéről
(2019/2028(BUD))

A vélemény előadója: Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE639.697v02-00 2/10 AD\1189236HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1189236HU.docx 3/10 PE639.697v02-00

HU

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az eredményes és alaposan átgondolt szociális és foglalkoztatási 
politikáknak figyelembe kell venniük a szociális-gazdasági, demográfiai és 
automatizálási kihívásokat, valamint az Unió széntelenítésre vonatkozó 
kötelezettségvállalásai által támasztott kihívásokat, továbbá arra, hogy e politikákat jól 
célzott beruházási stratégiáknak kell kísérniük, és e politikák továbbra is a fenntartható 
növekedés fontos előfeltételei, ami a minőségi foglalkoztatást, az egyenlőtlenségek 
csökkentését és a felfelé irányuló szociális konvergencia és kohézió fokozását 
előmozdító kulcstényező;

2. üdvözli a nyolcadik jogalkotási ciklus során a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén 
bekövetkezett szakpolitikai fejleményeket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
szakpolitikai kezdeményezéseknek megfelelő mértékű, kielégítő és időben történő 
finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy működőképesek legyenek;

3. kiemeli, hogy a 2020. évi költségvetésnek a szociális és foglalkoztatási területen hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, amelyek a 
foglalkoztatási arány tekintetében elérhetőnek tűnnek, de a szegénység, illetve a 
társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett emberek számának csökkentése 
tekintetében messze elmaradnak a megvalósítástól, és egyre több dolgozó van kitéve a 
szegénység kockázatának;

4. hangsúlyozza továbbá, hogy az uniós szakpolitikák és programok stratégiai irányát 
fokozatosan össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési célokkal és a szociális jogok 
európai pillére által felvázolt szociális elvekkel, amelyeket teljes mértékben integrálni 
kell az uniós alapok és az európai szemeszter programozási rendelkezéseibe; 

5. e tekintetben hangsúlyozza, hogy átfogó szakpolitikai reformokra és integrált 
megközelítésekre van szükség a társadalmi befogadás megerősítése, az ifjúsági és a 
tartós munkanélküliség leküzdése, valamint az idősek és a fogyatékossággal élők 
foglalkoztathatóságával kapcsolatos, gyakran elhanyagolt kérdések megoldása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megfelelő finanszírozásban részesüljenek a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten belüli azon 
programok és kezdeményezések, amelyek elősegítik az inkluzív növekedést, küzdenek a 
munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, csökkentik az 
egyenlőtlenségeket és fokozzák a felfelé irányuló szociális konvergenciát, különösen a 
leginkább hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében;

7. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy e programok megfelelő szintű 
finanszírozásban részesüljenek 2020-ban és a többéves pénzügyi keret következő 
programozási szakaszának hatálybalépéséig;

8. elutasítja ezért a 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 
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02 03 06 és a 13 08 01 sor költségvetési programozását érintő csökkentéseket;

9. emlékeztet továbbá, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok között 
megfelelő egyensúlyt kell találni annak érdekében, hogy az e programokban és 
kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen bontakoztatni;

10. hangsúlyozza, hogy a munkavállalói részvétel és bevonásuk a vállalat ügyeibe jelentős 
pozitív hatással van a munkavállalók termelékenységére, egészségére és jólétére, a 
munkahelyek minőségére és a bérszintre; hangsúlyozza továbbá, hogy az európai 
szociális párbeszédet és a szociális partnerekre vonatkozó intézkedéseket támogató 
költségvetési tételek kiemelt fontossággal bírnak a szociális partnerek például az 
európai szemeszterben és a szociális jogok európai pillérének végrehajtásában való 
részvételének megerősítése során; ezért kéri a munkaügyi kapcsolatok és a szociális 
párbeszéd tekintetében az előirányzatok növelését;

11. hangsúlyozza a költségvetési elszámoltathatóság és a prioritások meghatározásának 
fontosságát, valamint hogy az uniós polgárok számára biztosított legyen a megfelelő ár-
érték arány, többek között annak révén, hogy az Unió jobban összpontosít a tényeken 
alapuló szakpolitikai döntéshozatalra és hogy különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre;

12. úgy véli, hogy az európai hozzáadott érték elvének minden jövőbeli kiadás sarokkövét 
kell képeznie; meggyőződése, hogy az uniós finanszírozásnak ezért olyan 
teljesítményalapú költségvetéstervezési modellt kell tükröznie, amelyben minden egyes 
költségvetési tételhez mérhető célkitűzések és eredmények tartoznak; hangsúlyozza e 
tekintetben az elszámoltathatóság és az átláthatóság fontosságát az uniós 
finanszírozásban részesülő szervek vonatkozásában;

13. elismeri az Európai Szociális Alap (ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
(IFK), az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai uniós programja (EaSI) és a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) kulcsfontosságú szerepét, 
és kiemeli, hogy ezen alapok révén olyan szinergiáknak kell létrejönnie, amelyek 
hozzájárulnak a társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek csökkentéséhez annak 
biztosítása érdekében, hogy semelyik célcsoport se maradjon le a folyamat során; 
figyelmeztet arra, hogy e területek költségvetésének bármilyen csökkentése 
nehézségeket okozhat e szakpolitikák hatékonysága és céljainak elérése tekintetében;

14. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a kis tagállamok és a távoli régiók, köztük az EUMSZ 
349. cikkében említett legkülső régiók realitásait figyelembe kell venni; különösen azt 
hangsúlyozza, hogy javítani kell a tengerentúli országok és területek (amelyek 
különleges helyzetük és méretük miatt korlátozott igazgatási erőforrásokkal és 
szakértelemmel rendelkeznek) alapokhoz való hozzáférését; úgy véli, hogy az EGAA-
nak tükröznie kell a kisméretű munkaerőpiacok és a kis tagállamok piacainak realitásait, 
különös tekintettel a kkv-kal kapcsolatos kérelmekre, és amennyiben az elbocsátások és 
a munkahelyek megszűnése súlyos hatást gyakorolnak a foglalkoztatási rátára és a helyi 
vagy regionális gazdaságra;

15. kiemeli, hogy az alapok és programok keretében végrehajtott tevékenységeknek mindig 
egyértelműen meghatározott célkitűzéseket és célokat kijelölő stratégiai intézkedéseket 
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kell eredményezniük, valamint hogy a kiadások hatékonysága és eredményessége 
ugyanolyan fontos, mint a költségvetés felső határainak betartása; e tekintetben 
hangsúlyozza a valódi „eredményorientált” kultúra fontosságát, amely optimalizálja az 
alapok felhasználását, elemzi az alacsony teljesítményt nyújtó programokhoz vezető 
okokat, továbbá a teljesítmény javítását célzó intézkedéseket szorgalmaz;

16. e tekintetben elismeri az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a források kérelmezésének 
eljárásait a 2020-as költségvetés keretében átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegyék;

17. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a 2020-ra szóló uniós 
programok – különösen az EGAA – végrehajtása során az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy kezelni lehessen a az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének 
a tagállamokban letelepedett munkavállalókra és szervezetekre gyakorolt hatását; e 
tekintetben üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy módosítsák a jelenlegi 
EGAA-program hatályát annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése által okozott zavarok következtében elbocsátott munkavállalók támogatásban 
részesüljenek;

18. elismeri a jelenlegi ESZA, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, a foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai uniós programja (EaSI), valamint az európai egészségügyi 
program közelgő egyszerűsítését az ESZA+ keretében, 2021-től kezdődően; megismétli 
azon álláspontját, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben folyó áron 120 457 000 000 euróra kell növelni az ESZA+-t; felhívja a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi információkat és a költségvetési előirányzatokat olyan 
módon ismertesse, hogy az ESZA + számadatai és e programok alcímei 
összehasonlíthatók legyenek a jelenlegi keretösszegekkel; elutasítja, hogy a Tanács a 
foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának PROGRESS területe 
tekintetében 2020-ra jelentős (5 millió eurós) csökkentést javasolt, és azt ajánlja, hogy a 
terület költségvetése legalább annyi legyen, amennyit a Bizottság javasolt; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy minden jogalkotási és költségvetési felülvizsgálatnak 
bizonyítékokon és a hatások megértésén kell alapulnia, valamint összhangban kell 
lennie a minőségi jogalkotási programmal, számszerűsíthető és összevethető 
eredményértékelést kell felmutatnia az eredmények egyszerű mérése helyett, és az 
Európai Számvevőszék vonatkozó ajánlásain kell alapulnia;

19. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi költségvetési megszorításokkal összefüggésben döntő 
fontosságú lesz a 2020. évi általános költségvetés lehető legjobb kihasználása, 
különösen a fenntartható gazdasági növekedést és a minőségi munkahelyteremtést 
szolgáló szakpolitikák terén, mint a jövőbeli készségfejlesztési politikák, a szakképzés, 
az átképzés és a továbbképzés szakpolitikái, valamint a munkaerőpiacok és a 
demográfiai változásokhoz való jobb alkalmazkodás támogatására irányuló 
intézkedések, különösen a potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci integrációjának javítása, valamint integrációs és a szegénység 
csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtása révén; megjegyzi, hogy a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a társadalmilag kirekesztett közösségek 
tekintetében számos kísérleti projektet és előkészítő intézkedést javasolt;

20. határozottan ösztönöz minden, az új technológiák bevezetésére irányuló beruházást a 
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gazdaság és az ipari termelés valamennyi ágazatában, különös figyelmet fordítva az 
olyan egyedi programokra, amelyek célja a munkaerő időben történő átállásának 
felgyorsítása és ezen átmenet potenciálisan káros mellékhatásainak – például a 
strukturális munkanélküliség, a növekvő jövedelmi egyenlőtlenség vagy a regionális és 
területi egyenlőtlenségek – korlátozása; e tekintetben megjegyzi az uniós eszközök 
vállalkozásoknak és munkavállalóknak a digitális és környezetbarátabb gazdaságra való 
átállása támogatása terén betöltött szerepét;

21. megismétli a szakképzés fontosságát a digitalizáció korában; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a szakoktatási és -képzési programok támogatásának további 
lehetőségeit, különösen a szoftverfejlesztési és az információs technológiák területén;

22. kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az Unióban a fiatalok munkanélküliségi rátáinak 
csökkenése pozitív tendenciát mutat, továbbá hogy a fiatalok jövőbeli lehetőségeinek 
hiánya az Uniós egyes régióiban – jelentős eltéréseket mutatva a tagállamok között – 
nagyon is valós szociális vészhelyzet, a fiatalok még mindig jobban ki vannak téve a 
szegénység, valamint a társadalmi és gazdasági kirekesztés kockázatának; 
hangsúlyozza, hogy ez gyorsan végrehajtott, innovatív és célzott megoldásokat tesz 
szükségessé a helyzet konkrét, rövid távon való javítása érdekében; elvárja ezért, hogy a 
Bizottság és a tagállamok kezeljék prioritásként a fiatalok munkanélkülisége elleni 
küzdelmet, és ez tükröződjön a 2020. évi költségvetésben is;

23. ismételten hangsúlyozza az olyan alapok és eszközök – nevezetesen az ifjúsági 
garancia, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, az ESZA és az Erasmus+ – 
fontosságát, amelyek az egyenlőtlenségek kezelését és a fiatalok foglalkoztathatóságát 
célzó intézkedéseket támogatják;

24. különösen hangsúlyozza az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek a fiatalok 
munkanélkülisége kezelése terén betöltött szerepét, és tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy 2020-ban 116 millió euróval növeljék az ifjúsági és 
foglalkoztatási kezdeményezés előirányzatait; úgy véli azonban, hogy ez az összeg nem 
elegendő; kéri ezért az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 600 millió euróval történő növelését;

25. üdvözli továbbá, hogy a Bizottság elnökjelöltje, Ursula von der Leyen politikai 
iránymutatásában kötelezettséget vállalt az ifjúsági garancia megerősítésére oly módon, 
hogy azt megnövelt költségvetéssel rendelkező állandó eszközzé alakítja, rendszeres 
jelentéstétellel;

26. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unióban az összes gyermek több mint egynegyedét 
fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélye;

27. várja a többi tevékenység végrehajtásának alapjául szolgáló, a gyermekgaranciával 
kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány közzétételét, de felhívja a Bizottságot, hogy 
teljes mértékben vegye figyelembe a 2017., 2018. és 2019. évi költségvetésben 
elfogadott, a gyermekgaranciára vonatkozó előkészítő intézkedések végrehajtására 
vonatkozó javaslatokat, amelyek finanszírozási szintje lehetővé teszi a gyermekgarancia 
megfelelő kísérleti szakaszának végrehajtását a következő, 2021–2027-es programozási 
időszakban;
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28. ezzel kapcsolatban üdvözli a Bizottság elnökjelöltje, Ursula von der Leyen politikai 
iránymutatásaiban megjelenő elkötelezettségét az európai gyermekgarancia létrehozása 
iránt annak biztosítása érdekében, hogy a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett minden európai gyermek hozzáférhessen a legalapvetőbb jogokhoz, 
például az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz;

29. hangsúlyozza, hogy szükség van a kiszolgáltatott gyermekek társadalmi befogadásának 
elősegítésére, és elsősorban a roma gyermekek helyzetének orvoslására, főként az 
iskolához való hozzáférésük elősegítésére; megjegyzi, hogy egy kísérleti projekt 
megfelelő eszköz lenne e probléma kezelésére;

30. hangsúlyozza az ügynökségek jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális 
ügyek széles körének kezeléséhez és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy feladataik 
bővülnek, és ezért ezen ügynökségek számára biztosítani kell a szükséges erőforrásokat, 
hogy elláthassák feladataikat és a lehető legjobb eredményeket érjék el az uniós 
jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések támogatásában; ezért kéri az ügynökségekre 
ruházott új feladatok és az ügynökségek általános teljesítményének alapos értékelését a 
megfelelő és hatékony költségvetési előirányzatok biztosítása érdekében;

31. tudomásul veszi az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását, amely a tervek szerint 
2019-ben kezdi meg működését; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy elegendő 
pénzügyi forrás álljon rendelkezésre e hatóság létrehozásához; kitart amellett, hogy ezt a 
finanszírozást ne az egyéb – foglalkoztatással és szociális ügyekkel foglalkozó – 
ügynökségeknek juttatott források és a költségvetési sorok átcsoportosításával érjék el, 
és hogy az Európai Munkaügyi Hatóságnak, mivel egy új szerv, új erőforrásokra van 
szüksége a zökkenőmentes működéshez; különösen hangsúlyozza, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság felállítása nem eredményezheti az EURES forrásainak és 
kapacitásainak csökkentését, mivel az kulcsfontosságú szerepet játszik az uniós 
polgárok munkavállalói mobilitásának megkönnyítésében, valamint szolgáltatásokat és 
partnerségeket kínál az álláskeresők és a munkaadók, az állami foglalkoztatási 
szolgálatok, a szociális partnerek és a helyi hatóságok számára; ezért hangsúlyozza, 
hogy egyértelmű és különálló költségvetési sorokat kell fenntartani mind az Európai 
Munkaügyi Hatóság, mind az EURES számára;

32. ismét hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések – 
amennyiben gondosan készítették elő ezeket – nagyon értékes eszközök, amelyekkel új 
tevékenységek és szakpolitikák kezdeményezhetők a foglalkoztatás – különösen a 
fiatalok foglalkoztatásának növelése – és a társadalmi befogadás területén, és hogy ezek 
felhasználhatók adatok és bizonyítékok gyűjtésére a jövőbeli uniós 
foglalkoztatáspolitika fejlesztése érdekében; emlékeztet arra, hogy a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság számos elgondolását sikeresen végrehajtották már a múltban 
kísérleti projektek és előkészítő intézkedések formájában; felhívja a költségvetési 
hatóságot, hogy a 2020. évi költségvetésbe foglalja bele a bizottság által javasolt nyolc 
kísérleti projektet és előkészítő intézkedést, a kiszolgáltatott csoportok (romák és főként 
a roma gyermekek, a hátrányos helyzetű fiatalok, az alacsony jövedelmű háztartások és 
az idősek) társadalmi befogadásával, a fiatalok munkanélküliségével, a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal és a minimálbérrel kapcsolatban; ösztönzi az 
egyes fejezetek biztosította mozgástér teljes mértékű kihasználását;
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33. megjegyzi, hogy a Parlament számára rendkívül fontos, hogy rendszeres tájékoztatást 
kapjon a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések Bizottság általi végrehajtásának 
különböző szakaszairól, ideértve az eredmények megfelelő értékelését és az uniós 
polgárok számára nyújtott hozzáadott értéket is; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a Bizottság átlátható megközelítést alkalmazzon a kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések értékelése során.
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