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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a gazdasági kiigazítási programok intézkedései Görögországban (2010. május és 
2012. március), Írországban (2010. december), Portugáliában (2011. május) és Cipruson 
(2013. június) közvetlen és közvetett hatást gyakoroltak a foglalkoztatási szintekre, és 
szörnyű következményekkel jártak a szociális helyzetre nézve; mivel a programokat 
formálisan ugyan a Bizottság írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai Központi Bank 
(EKB) és a Bizottság közösen alakította ki azokat és határozta meg feltételrendszerüket; 

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke megállapítja, 
hogy: „Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió 
figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 
képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”;

C. mivel az EUMSZ 151. cikke előírja, hogy az EU és a tagállamai által hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük az 1961. évi Európai Szociális Chartával és a 
munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartával, többek 
között a szociális párbeszéd javítása érdekében; mivel az EUMSZ 152. cikke megállapítja, 
hogy: „Az Unió az egyes nemzeti rendszerek különbözőségeinek figyelembevételével 
elismeri és támogatja a szociális partnerek uniós szintű szerepvállalását; önállóságuk 
tiszteletben tartása mellett elősegíti a szociális partnerek közötti párbeszédet.”;

D. mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikkének (1) bekezdése megállapítja, 
hogy: „Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i […] 
szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi 
kötőerővel bír, mint a Szerződések”; mivel az említett cikk (2) és (3) bekezdése 
rendelkezik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményhez való csatlakozásról, és rögzíti, hogy ezek a jogok az uniós jogrend 
általános elveit képezik;

E. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája előírja többek között a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), az indokolatlan elbocsátással szembeni védelmet (30. 
cikk), a tisztességes és igazságos munkafeltételeket (31. cikk), a szociális biztonsági 
ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultság elismerését és tiszteletben 
tartását, a „társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében” „a tisztes 
megélhetést […] mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges 
pénzeszközökkel” (34. cikk), a egészségügyi ellátás igénybevételéhez és az orvosi 
kezeléshez való jogot (35 cikk) és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés tiszteletben tartását (36. cikk);

F. mivel a Bizottság által 2010. március 3-án javasolt és az Európai Tanács által 2010. június 
17-én elfogadott Európa 2020 stratégiában a 2020-ig elérendő öt kiemelt cél között 
szerepel az, hogy a 20–64 éves férfiak és nők 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie; 
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10% alá kell csökkenteni az iskolai lemorzsolódás arányát, és a 30–34 évesek legalább 
40%-ának felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel kell rendelkeznie; valamint 
csökkenteni kell a szegénységet, legalább 20 millió embert szabadítva meg a szegénység 
vagy a társadalmi kirekesztés kockázatától;

G. mivel 2013. november 21-i állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a Bizottságnak „A 
gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának megerősítése” című, 2013. október 
2-i közleményét és azt a javaslatát, hogy hozzák létre a fő foglalkoztatási és szociális 
mutatók eredménytábláját, amelyet be kell építeni a makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárásba (MIP) és a közös foglalkoztatási jelentésbe (JER), azonban 
sajnálatának adott hangot amiatt, hogy ezek a mutatók nem voltak elégségesek annak 
biztosításához, hogy átfogó módon lefedjék a tagállamok foglalkoztatási és szociális 
helyzeteit és a közöttük meglévő kölcsönös függőséget; mivel a Parlament állásfoglalása 
hangsúlyozta, hogy biztosítani kell, hogy ez a nyomon követés a tagállamok közötti 
szociális divergencia csökkentésére irányuljon;

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy négy országban az Európa 2020 
stratégia céljainak elérése felé tett előrelépés gyorsan visszaesik (lásd az 1. mellékletet);

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények (az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) teljes 
mértékben közös felelősséggel tartoznak a gazdasági kiigazítási programok keretében 
bevezetett feltételekért, és így azok szociális következményeiért;

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes mértékben háttérbe szorították a projekt valamennyi 
szakaszában: az előkészítő szakaszban, a megbízatások kialakításában, valamint a 
programok és a kapcsolódó intézkedések által elért eredmények nyomon követésében is;

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat anélkül tervezték meg, hogy hatásvizsgálatok útján 
vagy a Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanáccsal (EPSCO) 
vagy a foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is sajnálja, hogy a fontos szociális vonatkozások 
ellenére nem konzultáltak a Szerződéssel létrehozott konzultációs szervekkel, különösen 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB) és a Régiók Bizottságával;

Foglalkoztatás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és a strukturális reformok a négy országban drámai 
munkanélküliségi rátát, történelmi mértékű munkahelyvesztést és a munkakörülmények 
romlását eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási rátát érintő következmények –
különösen a szociális védelmi és nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 stratégia céljai és a valóság közötti szakadék egyre 
szélesebb;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő helyzetek alakulnak ki az országokban, például 
Görögországban, ahol ez az arány több mint 50%, vagy Portugáliában és Írországban, ahol 
meghaladja a 30%-ot; sajnálja, hogy még azok is, akik találnak munkát, gyakran azzal 
szembesülnek, hogy bizonytalan körülmények mellett vagy részidős munkaszerződés 
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keretében dolgoznak, ami megnehezíti a független életet; 

6. megjegyzi, hogy a kiszolgáltatott csoportok többségét – a tartós munkanélküliek, a nők, a 
migráns munkavállalók és a fogyatékkal élők – keményen sújtotta és jelenleg is sújtja a 
nemzeti átlagnál magasabb munkanélküliségi ráta; 

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem orvosolják ezeket az óriási különbségeket, azok –
különösen a fiatalabb nemzedékek esetében – a négy ország munkaerőpiacának 
strukturális károsodásához vezetnek, korlátozzák a fellendülési képességeiket, 
nagyléptékű kényszermigrációt váltanak ki óriási agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó munkaerőt adó tagállamok közötti állandósuló 
eltéréseket;

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 stratégia pontosan kimondja, hogy a számadatok 
közül a foglalkoztatási rátát kell figyelni, amely a gazdasági és szociális modellünk 
fenntarthatóságának biztosítására szolgáló humán és pénzügyi erőforrások rendelkezésre 
állását jelzi; sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában tapasztalható lassulást 
összetévesztik az elvesztett munkahelyek helyreállításával; emlékeztet arra, hogy az 
elmúlt négy évben a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 milliót a négy országban, 
ami a meglévő munkahelyek 15%-a; 

Szegénység

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a szegénység elleni küzdelem alapvető területein, 
mint amilyenek a legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét szolgáló nyugdíjak, 
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátás és gyógyszerek; kiemeli, hogy ezen intézkedések 
a gyermekszegénység elleni küzdelemre gyakorolják a legfőbb hatást;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és különböző tanulmányai szerint 2008 és 2012 között 
a négy országban nőtt a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és hogy a szociális és 
munkanélküli ellátások megszorító intézkedésekből adódó csökkentése és a strukturális 
reformoknak betudható bércsökkentések növelik a szegénység szintjét; megjegyzi 
továbbá, hogy a Bizottság jelentése szerint viszonylag magas az aktív keresők szegénységi 
rátája, mégpedig az alacsony minimálbérek miatt, amelyeket a megszorító intézkedések 
eredményeképpen csökkentenek vagy befagyasztanak; 

11. sajnálja, hogy a négy országban nőtt a szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett emberek száma; rámutat arra, hogy csak az elmúlt három év adatai is 
azt mutatják, hogy a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek 
aránya Portugáliában 26%-ra, Írországban pedig 15%-ra nőtt; megjegyzi továbbá, hogy e 
statisztikai adatok mögött jóval zordabb a valóság, ugyanis az egy főre jutó GDP 
csökkenésével a szegénységi küszöb is esik, így a nemrégiben szegénynek tekintett 
embereket úgy tekintjük, hogy kiemelkedtek a szegénységből;

12. üdvözli, hogy ezekben a tanulmányokban a Bizottság elismerte, hogy csak a jelenlegi 
tendenciák éles fordulata teszi majd lehetővé az Európa 2020 stratégia céljainak 
teljesítését; 



PE524.750v01-00 6/9 PA\1012080HU.doc

HU

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, Írország és Portugália esetében a programok 
számos részletes előírást tartalmaztak az egészségügyi rendszer reformjáról és a 
kiadáscsökkentésekről, annak ellenére, hogy az EUMSZ 168. cikkének (7) bekezdése tiltja 
az ilyen beavatkozást;

14. emlékeztet arra, hogy az Európa Tanács már elítélte a görög állami nyugdíjrendszer 
megnyirbálását, és úgy ítélte meg, hogy az sérti az 1961. évi Európai Szociális Charta 12. 
cikkét és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv 4. cikkét, továbbá megállapította, hogy „az, hogy a 
nemzeti jog vitatott rendelkezései más jogi kötelezettségek követelményeinek teljesítését 
célozzák, nem vonják ki ezeket a rendelkezéseket a Charta hatálya alól”1; megjegyzi, 
hogy ez a doktrína, miszerint a nyugdíjasok számára a méltó élet lehetővé tétele 
érdekében a nyugdíjrendszert megfelelő szinten fenn kell tartani, általánosan 
alkalmazandó mind a négy országban, és ezt figyelembe kellett volna venni; 

15. rámutat emellett arra, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) keményen bírálta a 
nyugdíjrendszerek radikális reformját, amikor szakértői bizottsága értékelte a 102. sz. 
egyezmény alkalmazását a görög reformok esetében, és ugyanezt a kritikus megállapítást 
foglalta bele a 2011. évi 29. éves jelentésébe; emlékeztet arra, hogy a 102. sz. egyezmény 
általánosan alkalmazandó mind a négy országban, és azt figyelembe kellett volna venni;

Iskolai lemorzsolódás

16. üdvözli azt a tényt, hogy a négy országban csökken az iskolai lemorzsolódás szintje; 
megjegyzi azonban, hogy ezt részben a fiatalok által a munkahelykeresés során tapasztalt 
nehézségek magyarázzák; 

17. üdvözli, hogy mind a négy országban emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya; megjegyzi azonban, hogy ezt részben az magyarázza, hogy a fiataloknak 
szükségük van jövőbeli munkaerő-piaci esélyeik javítására;

A szociális párbeszéd

18. sajnálja, hogy a négy országban bevezetett programok lehetővé teszik a vállalatok 
számára a kollektív tárgyalási szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási szabályok struktúráját és értékeit; megjegyzi, 
hogy ennek eredményeként az ILO szakértői bizottsága Görögország esetében kérte a 
szociális párbeszéd ismételt létrehozását, Portugália esetében pedig az Alkotmánybíróság 
bizonyos jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok következménye, amelyek csak a munkaügyi 
kapcsolatok deregulációjára és a minden áron történő bércsökkentésre terjednek ki, ami 
egyértelműen ellentmond az EU Európa 2020 stratégiában megfogalmazott általános 
célkitűzéseinek és politikáinak;

Ajánlások

                                               
1 Szociális Jogok Európai Bizottsága, Érdemi tárgyban hozott határozat, 2012. december 7., 78/2012. sz. panasz, 
10. o.
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19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a kiigazítási programok szociális és gazdasági 
következményeinek részletes értékelését, hogy pontos képet adjon a szociális védelmi 
rendszereket értő rövid és hosszú távú károkról, különös tekintettel a szegénység elleni 
küzdelemre, a megfelelő szociális párbeszédre és a munkaügyi kapcsolatokban a 
rugalmasság és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a konzultációs szerveket, valamint a Foglalkoztatási 
Bizottságot és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságot; javasolja, hogy az EGSZB-t 
kérjék fel egy speciális jelentés elkészítésére; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges kiigazító 
intézkedésekről és ösztönzőkről szóló jelentések elkészítésére az Európai Szociális Charta 
és annak jegyzőkönyvei, valamint az alapvető ILO-egyezmények teljes körű betartásának 
biztosítása érdekében, mivel az azokból eredő kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési kiigazító intézkedések és strukturális reformok;

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést követően akár pénzügyi erőforrásokon keresztül is egy 
szociális helyreállítási terv keretében nyújtson támogatást a szociális védelmi normák és a 
szegénység elleni küzdelem helyreállításához, valamint a szociális párbeszéd 
megújításához; felhívja a Bizottságot, az EKB-t és az eurócsoportot, hogy fokozatosan 
vezesse ki az életbe léptetett rendkívüli intézkedéseket;

22. felhív a Szerződésekben és az Alapjogi Chartában lefektetett fent említett jogi 
kötelezettségek betartására, mivel ennek elmulasztása az elsődleges uniós jog megsértését 
jelenti;

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik az 
uniós intézmények számára a Szerződésekben meghatározott szociális célok és politikák 
elérését, különös tekintettel a társadalmi kirekesztés által leginkább fenyegetettek egyéni 
és kollektív jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet fordítson, mint a makrogazdasági egyensúlyhiányra, 
és e célból az EPSCO Tanácsot és annak prioritásait helyezze azonos alapra az ECOFIN 
Tanáccsal és az eurócsoporttal.
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1. MELLÉKLET

Görögország Portugália Írország Ciprus EU-27Az EU 2020 
stratégia szociális 
mutatói

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Foglalkoztatási ráta 
(20–64 évesek) a 
lakosság 
százalékában

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        Nők
                        

Férfiak
                        

Fiatalok3 24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

A szegénység és 
társadalmi 
kirekesztés 
kockázatával 
szembesülő emberek 
(ezer fő)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(Bec
slés)

-

Oktatásból és 
képzésből 
lemorzsolódók a 
lakosság 

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 2013. 2. negyedévi adatok.
2 2013. 2. negyedévi adatok.
3 15–24 éves korcsoport.



PA\1012080HU.doc 9/9 PE524.750v01-00

HU

százalékában

Felsőfokú oktatás 
elvégzése (a 30–34 
éves lakosság 
százalékában)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Görögország Portugália Írország Ciprus EU 27Egyéb mutatók
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Munkanélküliségi 
ráta a lakossá 
százalékában

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


