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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:

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság következtében megnövekedett munkanélküliség és 
felhalmozott adósság nem felelnek meg a fenntartható államháztartásra irányuló 
célkitűzéseknek. Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a tagállamoknak pénzügyi 
konszolidációt kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja az időzítés és módszer 
kiigazítását és kiemeli, hogy az állami beruházások, a kutatás és az oktatás terén válogatás 
nélkül alkalmazott megszorítások negatívan hatnak a növekedési kilátásokra; 

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és meghatározzák a válságból való kilábalást célzó, a 
foglalkoztatás, a képzés, a befektetések, az ipari fellendülés és a versenyképes 
ökogazdaság fejlesztésének ösztönzésén alapuló európai stratégiát. Úgy véli, hogy e 
célkitűzéseknek kell az „EU 2020” stratégia központi elemeit alkotniuk; 

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést szolgáló stratégia nem termelhet ki új strukturális 
egyensúlyproblémákat és nem mélyítheti a jövedelmek közötti szakadékot. Azon a 
véleményen van, hogy a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és adóügyi 
intézkedéseknek a munkabérek, nyugdíjak és a családok vásárlóerejének fenntartását kell 
szolgálniuk; 

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő – strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és a 
befektetések produktivitásának emelése; 

5. úgy véli, hogy az államháztartás fenntarthatósága nagy mértékben függ a foglalkoztatás 
szintjének emelésétől és olyan megfelelő bevándorlási politikák kialakításától, amelyek 
előirányozzák a bevándorlók munkaerő-piaci integrációját és teljes körű állampolgári 
jogokkal való felruházását, és amelyek képesek megfelelni a demográfiai és költségvetési
kihívásoknak, különös tekintettel a nyugdíjalapok fenntarthatóságára; 

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” stratégiának egy „gazdaságpolitikai, foglalkoztatási és 
szociális paktum” formájában kellene testet öltenie. A paktumnak vezérelveken, a 
rugalmas biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd gyakorlatán és nemzeti és európai 
szinten mérhető mutatókon, viszonyítási pontokon kell alapulnia, amelyeket a célkitűzések 
megvalósítása esetén prémiummechanizmusok, be nem tartásuk esetén pedig korrekciós 
mechanizmusok kísérnek;

7. úgy véli, hogy az európai szinten koordinált és a fenntartható növekedést, a minőségi 
foglalkoztatást, a befogadó szociális rendszer fenntartását és a források újraelosztását szem 
előtt tartó államháztartások jelentik a megfelelő választ a pénzügyi, gazdasági és 
társadalmi válság következményeire, a demográfiai változások által támasztott kihívásokra 
és a globalizációra; 

8. kiemeli a nyugdíjreformról szóló, küszöbön álló zöld könyv jelentőségét és alapvető 
fontosságúnak tartja egy biztos és fenntartható társadalombiztosítási rendszer kidolgozását, 
amely két, egy állami és egy önkéntes pilléren nyugszik, és amelyet mind a szerződéseken, 
mind pedig az adózáson keresztül ösztönözni kell;
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9. úgy véli, hogy szükség van a fenntartható államháztartásra és a társadalmi integrációt 
célzó, megfelelő és fenntartható rendszerekre, és ennek érdekében növelni kell a 
közigazgatás és a közkiadások minőségét és hatékonyságát, továbbá egyenlőbben kell 
elosztani az adóterheket a munkát terhelő járulékok progresszív és erőteljes csökkentése 
révén, így a szegénység mérséklése mellett garantálni lehet a társadalmi kohéziót, amely az 
európai gazdasági és társadalmi modell versenyképességének és fenntarthatóságának 
központi eleme.    


