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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Ajánlások

1) emlékeztet arra, hogy a kohéziós politikának hozzá kell járulnia az Unión belül 
tapasztalható makrogazdasági egyensúlytalanságok csökkentéséhez és a gazdasági és 
szociális konvergenciához, tiszteletben tartva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit; 

2) véleménye szerint a kohéziós politika mérlege – különösen társadalmi szinten –, valamint 
a válság hatása arra kényszerítenek, hogy a következő költségvetési programozást kellő 
rugalmassággal tervezzük (például újraprogramozás tekintetében), hogy az EU 
anticiklikus politikát hajthasson végre;

3) ragaszkodik ahhoz, hogy az új többéves pénzügyi keretben kellő pénzügyi keretösszeg 
álljon rendelkezésre ahhoz, hogy az EU meg tudja valósítani az Európa 2020 stratégia 
nagyra törő célkitűzéseit, melyek közül ötből három esetben az „emberi tőkébe” történő 
folyamatos beruházások szükségesek;

4) kiemeli, hogy tekintettel a jelenlegi gazdasági és szociális válságra, a többéves pénzügyi 
keretnek fenn kell tartania és ösztönöznie kell a gazdasági tevékenység újraindítását célzó 
beruházásokat, és főként szemléltetnie kell ennek a tagállamok előtt álló strukturális 
kihívások, különösen a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelemben játszott 
hozzáadott értékét;

5) ragaszkodik ahhoz, hogy az új keret és az új pénzügyi eszközök állítsák helyre a polgárok 
bizalmát az európai projektben, szem előtt tartva a Szerződés 9. cikkét a „horizontális 
szociális záradékról” a magasabb szintű foglalkoztatás és a megfelelő szintű szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a magasabb szintű 
oktatás, képzés és egészségvédelem előmozdítása érdekében;

6) ragaszkodik ahhoz, hogy a strukturális alapok számára tervezett pénzügyi keret legalább 
25%-át biztosítsák az Európai Szociális Alap (ESZA) számára a szociális beruházások 
élénkítése érdekében;

7) javasolja, hogy a tagállamok által két év után sem kifizetett kötelezettségvállalásokat 
csoportosítsák át más programok és/vagy közösségi fellépések számára;

8) kiemeli a kohéziós politika végrehajtásáért felelős hatóságok közigazgatási kapacitásai 
megerősítésének fontosságát a strukturális alapok kezelésének javítása és ily módon a 
közhatóságok irányítási kapacitásainak befolyásolása érdekében; támogatja a Bizottság 
ezirányú javaslatait;

9) üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy az ESZA-ból nyújtott finanszírozás legalább 20%-át 
„a társadalmi befogadás erősítésére és a szegénység elleni küzdelemre” irányozzák elő;

10) meggyőződése, hogy a strukturális alapok keretében javasolt makrogazdasági 
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feltételességhez kötött szankciók a szolidaritás uniós alapelve ellen valók; követeli, hogy a 
makrogazdasági feltételességet töröljék el;

11) meggyőződése, hogy az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjának 
jelentős szerepe van a fejlődés támogatásában és a szociális politikák európai szintű 
összehangolásában a mikrohitelekhez való hozzájutás megkönnyítése és a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitásának elősegítése szempontjából; a munkahelyteremtés, 
valamint a munkanélküliség és szegénység elleni küzdelem kihívásai tekintetében 
ragaszkodik ahhoz, hogy a program pénzügyi keretét az Európai Parlament „Új többéves 
pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért”című, 2011. június 8-i 
állásfoglalásával összhangban 5%-kal növeljék;

12) kéri, hogy a többéves pénzügyi keret programozásában kapjon figyelmet a fiatalok drámai 
munkaerő-piaci helyzete; javasolja ezért egy „Ifjúsági kezdeményezés” terület bevezetését 
az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjába saját, 150 millió eurós 
pénzügyi kerettel;

13) emlékeztet az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) alapvető szerepére a 
globalizáció és az ipari szerkezetátalakítások negatív hatásai elleni küzdelemben; 
ragaszkodik az EGAA mint a globalizációhoz vagy egy váratlan válsághoz kapcsolódó 
szerkezetátalakítás következményei által érintett munkavállalók valamennyi kategóriája 
számára egyenlő feltételek mellett rendelkezésre álló rugalmassági eszköz 2014 utáni 
folytatásához és felminősítéséhez;

14) ragaszkodik ahhoz, hogy a legszegényebbeknek nyújtott élelmiszersegélyek révén 
továbbra is támogassák az európai szegényeket; emlékezteti a Bizottságot azon 
kötelezettségvállalására, hogy időben ilyen értelmű jogalkotási javaslatot nyújt be a 
program új jogalap alapján történő, 2014 utáni folytatásának biztosításához saját pénzügyi 
kerettel (a társadalmi befogadás előmozdítását és a szegénység elleni küzdelmet 
előmozdító, az ESZA-ból származó 20%-on felül);

15) emlékeztet a partnerségi szerződések jelentőségére és arra, hogy a felügyeleti 
bizottságokban az európai parlamenti képviselőknek képviseltetniük kell magukat és a 
bizottság munkájában hatékonyan részt kell venniük;

16) emlékeztet annak fontosságára, hogy a szociális partnereket szorosan bevonják a 
finanszírozott programok végrehajtásába a kohéziós politika költségvetése optimális 
végrehajtásának biztosításához;

17) emlékeztet arra, hogy a politikai döntéseket objektív, alapos és szilárd adatokra és 
elemzésekre kell alapozni; kitart amellett, hogy az uniós ügynökségek számára megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani ahhoz, hogy megbízatásukat teljesíthessék és meg tudjanak 
felelni felügyeleti intézményeik igényeinek, melyektől függnek.

Változtatások
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Változtatás: 1

Intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről, 
valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Változtatás

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelemben 
bekövetkezett változásokból eredő fő 
strukturális változások következményei által 
sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez, valamint a 
globalizáció hatásai által érintett 
mezőgazdasági termelőknek.

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelemben
a globalizáció miatt bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások vagy a váratlan válságok okozta 
komoly zavarok következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő 
ismételt beilleszkedéshez.

Or. en


