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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. sajnálatát fejezi ki a Parlament által kidolgozott azon stratégia miatt, amely szerint a 
jogalkotási javaslatokat a többéves pénzügyi keret adataiba való beavatkozás nélkül kell 
tárgyalni; úgy véli, hogy a Parlamentnek meg kell vizsgálnia a stratégia által elért 
eredményeket;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság által a tárgyalás alapjául javasolt 2011-es 
változatlan árakon számított adatok nem tették lehetővé a tagállamok szükségleteinek 
teljes körű figyelembevételét, különösen a foglalkoztatás és a szociális visszaesés 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az adatok – különösen a statisztikai adatok –
elégtelensége kedvezőtlen hatással lesz a szakpolitikákra, és növelni fogja az uniós 
költségvetés esetlegesen negatív megítélését;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogalkotási javaslatok szempontjából fontos elemekről 
az Európai Tanács tárgyalt és döntött ahelyett, hogy a tárgyalások és a döntések a 
megfelelő tanácsi formáció és az illetékes bizottság szintjén zajlottak volna; hangsúlyozza, 
hogy a Tanács különösen az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében 
figyelmen kívül hagyta a társjogalkotói szerepet betöltő Európai Parlamentet; emlékezteti 
az Európai Tanácsot, hogy a Szerződés rendelkezései szerint nem rendelkezik jogalkotói 
hatáskörrel; figyelmezteti ezért mindkét társjogalkotót, hogy a jövőben kerüljék a 
jogalkotási hatáskör Európai Tanácsnak történő bármilyen átadását;

4. rámutat arra, hogy az Európai Tanács következtetéseit a Tanácsnak szóló tárgyalási 
iránymutatásoknak kell tekinteni; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez a probléma 
rányomta bélyegét az EU többéves programjairól – különösen az Európai Szociális 
Alapról és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról – folytatott tárgyalásokra; 

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a keretösszegek megemelése nem volt elegendő sem a 
csökkentések megakadályozására, sem arra, hogy fedezze a javasolt pénzügyi programok 
hatókörének a társjogalkotók által jóváhagyott bővítését; különösen sajnálja, hogy az 
ESZA-előirányzat folyamatosan csökken a létrehozása óta annak ellenére, hogy idővel 
bővült az alap hatóköre; helyteleníti, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
tárgyalások során elutasították az ESZA keretösszegének a kohéziós politika keretében 
biztosított alapok 25%-ával való kibővítésére irányuló javaslatot; helyteleníti azt is, hogy 
az EGAA éves felső határa más pénzügyi eszközökhöz képest aránytalan mértékben 
csökkent; sajnálja az Európai Parlament eljárási szabályzata 20. cikkére való hivatkozást a 
többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos összes dosszié esetében, mivel ez korlátozta a 
Parlament képviselőinek azon demokratikus jogát, hogy kinyilvánítsák véleményüket 
például az ESZA keretösszegek minimális arányával kapcsolatban;

6. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés reformjának egyik célja éppen az Unió 
pénzügyi keretének demokratizálása volt, és sajnálja, hogy ebben az összefüggésben és a 
2014–2020 közötti időszak jogalkotási javaslatai vonatkozásában nem sikerült 
megfelelően kihasználni a szerződés szellemének maradéktalanul megfelelő fellépés 
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lehetőségét;

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi keret közelgő lejárata és a közelgő 
európai választások miatti szoros határidők ellenére az EGAA-ra és a FEAD-ra (a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra) vonatkozó 
tárgyalások a tartalomtól független okok miatt jelentősen késtek, aminek következtében a 
megállapodások időben történő elfogadásának ütemterve elfogadhatatlanul szoros volt; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság FEAD-ra vonatkozó javaslata jelentős késéssel 
érkezett be;

8. rámutat arra, hogy nem mindig került sor időben a tárgyalásokon képviselt álláspontok 
változásainak teljes körű átadására az érintett szereplők között, ami időnként befolyásolta 
a Parlament által követett megközelítés egységességét;

9. az EaSI tapaszatalatai alapján rámutat, hogy a különböző szakpolitikai területek többéves 
programjaiban szereplő, egymáshoz hasonló horizontális elemek egyenkénti tárgyalása 
nehézkes folyamat, ami így eltérő eredményekhez vezet, megakadályozza az egységes 
megközelítést, és tovább csökkenti a Parlament tárgyalóerejét; úgy véli, hogy a 
rendszerszerűbb megközelítés jobb eredményeket hozna;

10. hangsúlyozza, hogy problémás az, hogy a jogalkotási javaslatokra vonatkozó tárgyalások 
– különösen az ESZA tekintetében – a többéves pénzügyi keret globális keretének 
tárgyalása során elért haladástól függenek;

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Szerződés rendelkezései ellenére a Tanács úgy döntött,
hogy kizárólag részleges általános megközelítés vagy a Parlament által javasolt 
módosításokból származó megbízást nélkülöző általános megközelítés alapján tárgyal a 
jogalkotási javaslatokról, ami késedelmeket és leállásokat eredményezett a tárgyalásokon, 
különösen az ESZA, az EGAA és a FEAD tekintetében;

12. sajnálja, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy nem használja ki teljes mértékben a 
rendes jogalkotási eljárás kínálta lehetőségeket a jogalapról a Tanáccsal folytatott 
tárgyalásokon; ebben az összefüggésben úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani 
azokra az esetekre, ahol a jogalkotási javaslat elismerten több bizottság illetékességi 
körébe tartozik; véleménye szerint ezekben a különleges esetekben a széles körű 
támogatás biztosítása, a Parlament tárgyalási pozíciójának erősítése és az átláthatóság 
érdekében a Tanáccsal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó megbízatást a plenáris 
ülésnek kellene megadnia;

13. úgy véli, hogy bár lehetőséget kell adni a Tanáccsal kialakított megállapodások plenáris 
ülésen történő zökkenőmentes elfogadására, ez nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy a 
plenáris ülés módosítsa a megállapodás szerinti szöveget; véleménye szerint ezek az 
eljárások csak akkor lennének alkalmazhatók, ha a megállapodás szerinti szövegről 
nagyon széles politikai konszenzus alakult ki; ezért felszólítja illetékes bizottságait, hogy 
vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az első és második olvasat során született 
megállapodásokra a Parlament eljárási szabályzata 138. cikkében foglalt rendelkezéseket 
alkalmazzák;

14. emlékeztet arra, hogy a 2014–2017 közötti időszakra szóló kötelezettségvállalási 
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előirányzatok többéves pénzügyi keretben meghatározott felső határértékeiből megmaradt 
különbözetnek egy Európai Bizottság által kiszámítandó és a többéves pénzügyi keret által 
a 2016–2020 közötti időszakra meghatározott felső határértékek felett a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakpolitikai célokra – különösen az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésre – felhasználandó globális tartalékot kell képeznie;

15. felkéri a következő Európai Bizottságot és a következő Európai Parlamentet, hogy 
alaposan vizsgálja meg az Európa 2020 stratégia eredményeit, különösen a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó célok tekintetében, és a felülvizsgálati záradékot 
kihasználva biztosítson további pénzügyi forrásokat a stratégia fellendítése érdekében, 
figyelembe véve, hogy a jelenleg zajló válság negatív hatásai veszélybe sodorták azt;

16. emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret közelgő felülvizsgálata nem 
eredményezheti a kohéziós politika nemzeti keretösszegei és különösen az ESZA-
előirányzatok csökkentését;

17. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az ifjúsági munkanélküliség 
kérdésének megoldására oly módon, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 
keretében javasolja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetésének jelentős 
mértékű növelését;

18. felhívja a következő Európai Bizottság és Európai Parlament figyelmét arra, hogy az 
Európai Szociális Alapról szóló rendelet a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának 
folyamata mellett előirányozza azt is, hogy az „ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
forrásait a 1311/2013/EU rendelet 14. cikkének megfelelően a költségvetési eljárás 
keretében a 2016-tól 2020-ig terjedő időszak tekintetében növelni lehet”;

19. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácsban zajló költségvetési vitákat évek óta 
megmérgezi az „igazságos megtérülés” logikája, és hangsúlyozza, hogy ez a helyzet 
nagyrészt az EU finanszírozásának jelenlegi rendszeréből ered, ahol a bevételek mintegy 
85%-a – a Római Szerződésben előirányzott valódi saját források helyett – nemzeti 
hozzájárulásokból származik;

20. rámutat arra, hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
méretének meghatározása során az Európai Tanács felülről lefelé irányuló megközelítést 
alkalmazott, ami aggasztó ellentmondást mutat az Európai Tanács EU nevében tett 
politikai kötelezettségvállalásai és ezek megfelelő finanszírozására való hajlandóságának 
hiánya között; kiemeli, hogy az Európai Parlament alábecsülte, hogy az Európai Tanács 
mennyire lesz képes értékelni a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a többéves 
pénzügyi keret elfogadása tekintetében meglévő parlamenti hatáskörökre gyakorolt 
hatását, és mennyire lesz képes fenntartani ezt a megközelítést;

21. meggyőződése, hogy a pénzügyi keretre vonatkozó bármilyen döntést az EU 
költségvetésének szerepéről, funkciójáról és hozzáadott értékéről, valamint az Unió által 
elfogadott politikai stratégiával és az Unió számára kijelölt operatív célokkal való 
összeegyeztethetőségéről folytatott őszinte vitának kell megelőznie és megalapoznia;
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