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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról
(0000/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. és 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9., 145., 148., 149., 
152., 153., 174. és 349. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak IV. címére 
(„Szolidaritás”),

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira, különösen az 1., 3., 4., 5., 8., 10. és 
13. célokra,

– tekintettel az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” című, 
2015. június 22-i jelentésére2,

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 2018. május 14-i tanácsi 
ajánlásra3,

– tekintettel „Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése: Az öt elnök jelentése 
óta eltelt négy év eredményeinek áttekintése – Az Európai Bizottság hozzájárulása a 
2019. június 21-i euróövezeti csúcstalálkozóhoz” című, 2019. június 21-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0279),

– tekintettel a „2019. évi európai szemeszter: országspecifikus ajánlások” című, 2019. 
június 5-i bizottsági közleményre (COM(2019)0500),

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatra irányuló, 2019. február 27-i bizottsági javaslatra (COM(2019)0151) 
és a Parlament erről szóló, 2019. április 4-i álláspontjára4,

– Egy erősebb Európáért, amely képes szembenézni a globális bizonytalansággal” című, 
2018. november 21-i közleményére (COM(2018)0770),

– tekintettel az Európai Bizottság és a Tanács közös foglalkoztatási jelentésének a 

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_hu.pdf
3 HL C 179., 2018.5.25., 1. o.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0337.
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2019. évi éves növekedési jelentésről szóló 2018. november 21-i bizottsági közleményt 
kísérő tervezetére (COM(2017)0761),

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó, 
2018. november 21-i európai bizottsági ajánlásra (COM(2018)0759),

– tekintettel a Bizottság „A riasztási mechanizmus keretében készült 2019. évi jelentés” 
című, 2018. november 21-i jelentésére (COM(2018)0758), tekintettel a Bizottság 
„2019. évi költségvetésiterv-javaslatok:

– Átfogó értékelés” című, 2018. november 21-i közleményére (COM(2018)0807),

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatra irányuló, 2017. november 22-i bizottsági javaslatra és a Parlament 
erről szóló, 2018. április 19-i álláspontjára5,

– tekintettel „A szociális jogok európai pillérének létrehozása” című, 2017. április 26-i 
bizottsági közleményre (COM(2017)0250),

– tekintettel a „Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a 
magánélet közötti egyensúly támogatására” című, 2017. április 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2017)0252), tekintettel a „Beruházások a gyermekek érdekében:

– a hátrányos helyzetből való kitörés” című 2013. évi ajánlás eredményeinek értékeléséről 
szóló, 2017. április 26-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017)0258),

– tekintettel a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” 
című bizottsági munkadokumentuma, a nemek közötti egyenlőségről szóló, 2011 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó európai paktumra, valamint a Tanács ezekkel 
kapcsolatos 2011. március 7-i következtetéseire6,

– tekintettel a 2002-es barcelonai gyermekgondozási célokra, miszerint 2010-ig 
hároméves kortól az iskolaköteles korig a gyermekek legalább 90%-ának, hároméves 
kor alatt pedig a gyermekek legalább 33%-ának kell gyermekgondozásban részesülnie,

– tekintettel „Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első 
három év” című, 2016. október 4-i bizottsági közleményre (COM(2016)0646),

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2016. 
szeptember 14-i bizottsági javaslatra (COM(2016)0604),

– tekintettel „Az európai beruházások megerősítése a munkahelyteremtés és a növekedés 
érdekében: Az Európai Stratégiai Beruházási Alap második fázisa és az új külső 
beruházási terv felé” című, 2016. szeptember 14-i bizottsági közleményre 
(COM(2016)0581),

– tekintettel az „Új európai készségfejlesztési program – Közös erővel a humántőke, a 

5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0181.
6 HL C 155., 2011.5.25., 10. o.
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foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért” című, 2016. június 10-i 
bizottsági közleményre (COM(2016)0381),

– tekintettel „A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” című, 2016. június 
2-i bizottsági közleményre (COM(2016)0356),

– tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló intézkedéscsomagra ((EU) 2018/8497, 
2018/8508, 2018/8519 és 2018/85210 irányelvek),

– tekintettel „Európa ismét beruház – Az európai beruházási terv mérlege és a következő 
lépések” című, 2016. június 1-jei bizottsági közleményre (COM(2016)0359),

– tekintettel a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos konzultáció elindításáról 
szóló, 2016. március 8-i bizottsági közleményre (COM(2016)0127) és annak 
mellékleteire,

– tekintettel „A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” 
című, 2012. február 16-i bizottsági fehér könyvre (COM(2012)0055),

– tekintettel az európai gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető tényezőjének számító 
szociális gazdaság előmozdításáról szóló, 2015. december 7-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves 
növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai” című, 2018. március 13-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel az „Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az 
uniós politika kidolgozásához ” című, 2018. november 26-i állásfoglalására12,

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 2018. október 25-i 
állásfoglalására13,

– tekintettel a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi 
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről szóló, 2018. szeptember 11-i 
állásfoglalására14,

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló, 2017. november 16-i állásfoglalására15,

– tekintettel a garantált minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem 

7 HL L 150., 2018.6.14., 93. o.
8 HL L 150., 2018.6.14., 100. o.
9 HL L 150., 2018.6.14., 109. o.
10 HL L 150., 2018.6.14., 141. o.
11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0202.
12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0485.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0432.
14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0325.
15 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.
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eszközével kapcsolatos szakpolitikákról szóló, 2017. október 24-i állásfoglalására16,

– tekintettel az új európai készségfejlesztési programról szóló, 2017. szeptember 14-i 
állásfoglalására17,

– tekintettel a szociális jogok európai pilléréről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására18,

– tekintettel „A szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai” című, 2016. 
május 26-i állásfoglalására19,

– tekintettel a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú 
munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai 
platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról szóló, 2016. február 2-i álláspontjára20,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2014–2020 
közötti EU stratégiai keretről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására21,

– tekintettel „A nyugdíjak megfelelőségéről: az időskori jövedelmek jelenlegi és jövőbeli 
megfelelősége az Európai Unióban” című, 2018. április 26-án közzétett bizottsági 
jelentésre,

– tekintettel „Az idősödésről: gazdasági és költségvetési előrejelzések az uniós 
tagállamok számára a 2016 és 2070 közötti időszakra” című, 2018. május 28-án 
közzétett bizottsági jelentésre,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára és a 2014-ben elindított torinói 
folyamatra22, amelynek célja az Európai Szociális Charta szerződéses rendszerének 
megerősítése az Európa Tanácson belül, valamint az európai uniós jog viszonylatában,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottságnak az 
Európai Unió 2014. szeptemberi bevezető jelentéséhez kapcsolódó 2015. szeptemberi 
záró megjegyzéseire,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az 
uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
értékelése” című, 2017. áprilisi 5/2017. sz. különjelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel az uniós munkaerőpiaci feltételek folyamatosan javulnak; mivel a foglalkoztatási 
ráta tovább nőtt, és 2018 utolsó negyedében elérte a 73,5%-ot, azaz 240,7 millióan 

16 HL C 346., 2018.9.27., 156. o.
17 HL C 337., 2018.9.27., 135. o.
18 HL C 242., 2018.7.10., 24. o.
19 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
20 HL C 35., 2018.1.31., 157. o.
21 HL C 366., 2017.10.27., 117. o.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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dolgoztak, ami új rekordszintet jelent; mivel a foglalkoztatási ráták közötti különbségek 
továbbra is fennállnak a tagállamok között; mivel a foglalkoztatási ráta növekedésének 
üteme lelassult, és mivel ez a tendencia várhatóan folytatódni fog; mivel ha ez a 
dinamika folytatódik, a foglalkoztatási ráta 2020-ban 74,3%-ot ér el;

B. mivel a foglalkoztatási ráta az 55 évesnél idősebb munkavállalók körében erőteljesen 
nőtt;

C. mivel a nemek közötti foglalkoztatottsági különbség 2018-ban 11,6 százalékpont volt; 
mivel ez az elmúlt években nem javult jelentősen;

D. mivel a ledolgozott munkaórák teljes száma 2013 óta mégha lassú ütemben is, de 
folyamatosan emelkedik; mivel az állandó és a teljes munkaidős foglalkoztatás aránya 
továbbra is emelkedik, miközben a részmunkaidős foglalkoztatás aránya csökken;

E. mivel az euróövezetben a munkanélküliségi ráta valamennyi korcsoport, valamint a 
férfiak és a nők esetében egyaránt csökkent; mivel e téren továbbra is nagyok a 
különbségek a tagállamok között; mivel az ifjúsági munkanélküliség továbbra is nagyon 
magas; mivel a tartós munkanélküliség – bár csökken – továbbra is magas;

F. mivel a horizontális és vertikális munkaerőpiaci szegmentáció továbbra is fennáll és 
hatással van különösen a nőkre, az alacsony képzettségűekre, a fiatalokra és az idősekre, 
a fogyatékossággal élőkre, a nemzeti, nyelvi, etnikai és szexuális kisebbségekre, 
valamint a migráns háttérrel rendelkező személyekre;

G. mivel a betöltetlen álláshelyek aránya továbbra is nő; mivel fennáll a strukturális 
munkaerőhiány és a szakemberhiány problémája;

H. mivel a szociális helyzet továbbra is javul; mivel fennáll a szegénység és a szegénység 
kockázata, valamint a szociális védelmi rendszerek hatóköre és a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés továbbra is hiányos;

I. mivel a háztartások rendelkezésre álló bruttó jövedelme egy főre számítva 2017-ben 
meghaladta a válság előtti szintet az euróövezetben; mivel ez nem minden tagállamban 
volt így;

1. megjegyzi, hogy bár az EU gazdasági feltételei jelenleg kedvezőek és az általános 
foglalkoztatás folyamatosan növekszik, még mindig sok a tennivaló az ifjúsági 
munkanélküliség, a munkaerőpiaci szegmentáció és az egyenlőtlenségek, a dolgozói 
szegénység és a termelékenység növekedése terén;

2. tudomásul veszi a Bizottság 2019. évi országspecifikus ajánlásait, és üdvözli a 
beruházásokra helyezett nagyobb hangsúlyt; megjegyzi, hogy a 2018-ig kiadott 
országspecifikus ajánlások közel egyharmadát nem hajtották végre; üdvözli, hogy 
jelentős előrelépés történt a munkaügyi kapcsolatokat és a foglalkoztatásvédelmet 
szabályozó jogszabályok terén; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2018. évi 
országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatos előrelépés az előző évek teljesítményénél 
rosszabb, és sürgeti a Bizottságot, hogy gyakoroljon kellő nyomást a tagállamokra az 
ajánlások végrehajtása érdekében; úgy véli, hogy a reformok határozott végrehajtása 
kulcsfontosságú az uniós gazdaságok növekedési potenciáljának erősítéséhez;
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3. megjegyzi, hogy a foglalkoztatás terén továbbra is jelentős különbségek vannak az 
országok, régiók és népességcsoportok között; úgy véli, hogy növelni kell a 
foglalkoztatási rátát, és elő kell mozdítani a tisztességes munkahelyek teremtését az 
Európa 2020 stratégiában célként kitűzött legalább 75%-os foglalkoztatási ráta elérése 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy olyan jól megtervezett munkaerőpiaci politikákra és reformokra 
van szükség, amelyek minőségi munkahelyeket teremtenek, előmozdítják az 
esélyegyenlőséget és a munkavállalók egyenlő elbírálását, elősegítik a 
munkaerőpiachoz és a szociális védelemhez való egyenlő hozzáférést, elősegítik a 
munkavállalói mobilitást, a munkanélküliek visszailleszkedését, valamint az 
egyenlőtlenségek és a nemek közötti egyensúlyhiány kezelését;

5. megjegyzi, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is emelkedik, de a nemek 
közötti egyenlőtlenségek a foglalkoztatás és a bérek tekintetében továbbra is fennállnak; 
úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a nemek közötti bérszakadék, a nemek 
közötti nyugdíjszakadék és a munkavállalástól visszatartó tényezők csökkentése, a 
munka és a magánélet közötti egyensúly javítása, valamint a megfizethető 
gyermekgondozáshoz, a korai gyermekgondozáshoz és a hosszú távú gondozáshoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében;

6. rámutat arra, hogy fel kell lépni az életkor alapján történő munkaerőpiaci 
megkülönböztetés ellen, többek között a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK 
tanácsi irányelvre való figyelemfelhívás, valamint az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés biztosítása révén;

7. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan módon fokozzák a 
fogyatékossággal élők jobb munkaerőpiaci befogadására irányuló erőfeszítéseiket, hogy 
megszüntetik a jogi akadályokat, ösztönzőket teremtenek a foglalkoztatásukhoz és 
akadálymentessé teszik a munkahelyeket;

8. hangsúlyozza, hogy a társadalom és a munkaerőpiac jövőbeli igényeinek kielégítéséhez, 
valamint az információs és kommunikációs technológiák és a média által kínált 
lehetőségek teljes körű kihasználásához szükség van a készségek és jártasságok 
fejlesztését elvégző oktatási és képzési rendszerek átalakítására; úgy véli, hogy a 
szakemberhiány és a strukturális munkaerőhiány jelentős beruházási akadályt jelenthet; 
hangsúlyozza, hogy a megfelelő készségek elsajátítása érdekében javítani kell az 
oktatás, a képzés és a szakképzés minőségét, rendelkezésre állását, megfizethetőségét és 
hozzáférhetőségét, továbbá javítani kell a képesítések kölcsönös elismerését; felszólítja 
a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a digitális és vállalkozói készségek 
oktatását, figyelembe véve a digitális gazdaság és egy zöldebb gazdaság felé történő 
elmozdulást; úgy véli, hogy az éghajlatváltozás és egy zöldebb gazdaság felé való 
áttérés kihívásai megkövetelik a munkavállalók alkalmazkodásának támogatását, 
különösen a leginkább érintett régiókban;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson ösztönzőket és technikai segítségnyújtást a 
fiatalok számára saját vállalkozásaik létrehozásához, és javasoljon intézkedéseket a 
vállalkozói készségek növelésére a tagállamokban az iskolai tantervek keretein belül is;
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10. hangsúlyozza, hogy az Unió társadalmi és gazdasági céljainak egyforma prioritást kell 
élvezniük; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális jogok európai 
pillérének megvalósítása és az országspecifikus ajánlások szociális szempontjainak 
végrehajtása révén erősítsék meg a szociális jogokat;

11. megjegyzi, hogy a szociális helyzet továbbra is javul, és a szegénység csökkenőben van, 
de még mindig elfogadhatatlanul magas; hangsúlyozza, hogy miközben az EU-ban 
2017-ben tovább csökkent a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők 
száma, az EU-ban mintegy 113 millió, az euróövezetben pedig 74 millió volt a 
szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők száma 2017-ben; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia céljának elérése érdekében 
tegyék meg a szükséges lépéseket a szegénység – többek között a gyermek- és dolgozói 
szegénység – csökkentése érdekében; hangsúlyozza, hogy a tisztességes munkahelyek 
teremtése, a szociális védelemhez való hozzáférés – függetlenül a munkaviszonytól 
vagy a szerződés típusától –, a bérnövekedés és a megfelelő forrásokkal rendelkező, jó 
minőségű közoktatási rendszerek jelentős hatással vannak az egyenlőtlenségek, 
valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának való kitettség 
csökkentésére;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


