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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 a demográfiai és automatizálási kihívásokat tükröző, valamint jól 
célzott beruházási stratégiák és felelősségteljes költségvetési politikák által kísért, 
eredményes és alaposan átgondolt foglalkoztatáspolitikai fejlesztések továbbra is a 
fenntartható növekedés fontos előfeltételei, ami a minőségi foglalkoztatást és a felfelé 
irányuló szociális konvergenciát előmozdító kulcstényező;

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

3. elismeri az Európai Szociális Alap (ESZA), az ifjúsági garancia, 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; e tekintetben kiemeli, hogy az e területeken 
végrehajtott tevékenységeknek mindig egyértelműen meghatározott célkitűzéseket és 
célokat kijelölő stratégiai intézkedéseket kell eredményezniük, valamint hogy a kiadások 
hatékonysága és eredményessége ugyanolyan fontos, mint a költségvetés felső határainak 
betartása;

4. 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 észszerűsítését az ESZA+ keretében, 2021-től kezdődően; felhívja a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi információkat olyan módon ismertesse, ami lehetővé teszi a 
teljesítményre vonatkozó információkkal való összevetést; aggodalmának ad hangot a 
foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának PROGRESS területe 
tekintetében a Tanács által javasolt jelentős (5 millió eurós) csökkenés miatt; hangsúlyozza 
e tekintetben, hogy minden jogalkotási és költségvetési felülvizsgálatnak bizonyítékokon 
és a hatások megértésén kell alapulnia, valamint összhangban kell lennie a minőségi 
jogalkotási programmal és az Európai Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival;

5. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi költségvetési megszorításokkal összefüggésben döntő 
fontosságú lesz a 2020. évi általános költségvetés lehető legjobb kihasználása, ideértve a 
jövőbeli készségfejlesztési politikákat és a munkaerőpiaci átmenet támogatására, valamint 
a demográfiai változásokhoz való jobb alkalmazkodásra irányuló intézkedéseket, 
különösen a potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci 
integrációjának javítása révén;

6. hangsúlyozza a költségvetési elszámoltathatóság és a prioritások meghatározásának 
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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;

7. üdvözli a 8. jogalkotási ciklus során a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén 
bekövetkezett szakpolitikai fejleményeket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szakpolitikai 
kezdeményezéseknek megfelelő mértékű és időben történő finanszírozásra van szükségük 
ahhoz, hogy működőképesek legyenek;

8. hangsúlyozza az ügynökségek jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális ügyek 
széles körének kezeléséhez és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy feladataik bővülnek, 
ezért biztosítani kell számukra az ezek végrehajtásához szükséges erőforrásokat; ezért kéri 
az ügynökségekre ruházott új feladatok és az ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében;

9. ismét hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések nagyon 
értékes eszközök, amelyekkel új tevékenységek és szakpolitikák kezdeményezhetők a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén, és hogy ezek felhasználhatók adatok és 
bizonyítékok gyűjtésére a jövőbeli uniós foglalkoztatáspolitika fejlesztése érdekében;

10. emlékeztet arra, 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 európai 
polgárok számára nyújtott hozzáadott értéket is.


