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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés jelenti a kulcsot a munkahelyteremtés és a jólét 

növelése terén, és hogy a strukturális alapokat hatékonyabban kell felhasználni a 

növekedés serkentése érdekében;  

2.  tudomásul veszi az előző évhez képest a Bizottság által az 1. fejezet – Intelligens és 

inkluzív növekedés – tekintetében javasolt összes növelést (+2,5% a kötelezettségvállalási 

előirányzatok és +18,3% a kifizetési előirányzatok terén); tudomásul veszi továbbá az 1b. 

fejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió – arányaiban nagyobb növekményét 

(+ 2,4% a kötelezettségvállalási előirányzatok és +25,7% a kifizetési előirányzatok terén); 

3. hangsúlyozza, hogy a 2018-as költségvetésnek kulcsszerepet kell játszania az Unió 

növekedéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulásának fokozásában; 

4. emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség aránya továbbra is nagyon magas az 

Unióban és a munkanélküli fiatalok (különösen az oktatásban és képzésben nem 

részesülők, valamint a nem foglalkoztatottak, azaz a NEETS-fiatalok) helyzete 

kiváltképpen aggasztó; hangsúlyozza, hogy ezen probléma megoldása érdekében 

kiemelkedően fontos, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az Európai 

Szociális Alap biztosítsa az ifjúságigarancia-programok megfelelő és kellő időben történő 

támogatását; 

5.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata 

keretében elfogadottak szerint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre a 2018 és 2020 

közötti időszakban (2018-ban, 2019-ben és 2020-ban) legalább 700 millió eurót fordítanak 

három egyenlő, 233,33 millió euró összegű részletben, amint azt a 2018. évi költségvetési 

tervezet tükrözi is; a megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében elegendő kifizetési 

előirányzat beállítására szólít fel;  

6. hangsúlyozza, hogy elegendő finanszírozásra és megfelelő költségvetési gazdálkodásra 

van szükség a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret azon programjai − így például az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI), az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) 

különböző pillérei, valamint a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alap (FEAD) − esetében, amelyek célja a munkanélküliség, illetve a 

szegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelése; üdvözli az EGAA és a 

FEAD esetében javasolt növelést (+2%-nyi, illetve +1,9%-nyi kötelezettségvállalási 

előirányzat); 

7. üdvözli, hogy a Bizottság 72,8 millió eurós finanszírozást javasolt az Európai Szolidaritási 

Hadtest számára (az előirányzatokat tartalékba kell helyezni mindaddig, amíg a jogalapot 

megteremtő jogi aktust a jogalkotó elfogadja), amelyből 2018 folyamán 2,5 millió eurót a 

szociális innováció európai programjának Progress pillére biztosít;  


