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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. üdvözli, hogy egyes tagállamok esetenként az e célokhoz kapcsolódó konkrét projekteket 
is felvázoló jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
kapcsolatban tett előrelépésükről; felhívja az összes tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai szemeszterrel kapcsolatos hozzájárulásokba;

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, mivel a 
tagállamok a következő többéves pénzügyi kereten belül határozzák meg a kohéziós 
politikával kapcsolatos beruházási prioritásaikat; ebben az összefüggésben szorgalmazza a 
növekedési és foglalkoztatási politika – különösen az ifjúsági munkanélküliség elleni 
küzdelem – területére fordított uniós finanszírozás növelését; 

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó munkaerő-
piaci reformokat fogadott el, amelyek nagyobb belső és külső rugalmasságot vezetnek be, 
csökkentik a szegmentációt és megkönnyítik a munkahelyváltást;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam kapott a munkaerő-piaci részvételre vonatkozó 
ajánlást; felhívja a magas munkanélküliségi rátával rendelkező tagállamokat arra, hogy a 
szociális partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, 
mint a képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek be további 
reformokat a munkaerőpiacra való belépés megkönnyítése, a munkaerőpiacról történő 
korai visszavonulás megelőzése, a munkaerőköltségek csökkentése és a munkaerő-piaci 
szegmentáció leküzdése céljából;

5. emlékeztet arra, hogy a munkanélküli fiatalok helyzete különösen aggasztó, és sürgős 
fellépésre van szükség; kéri egy európai ifjúsági foglalkoztatási paktum megvalósítását, 
amely az ifjúsági munkanélküliség elleni harc érdekében életbe léptetné azokat az 
intézkedéseket, amelyekről már régen megállapodtak, valamint gondoskodna új 
intézkedésekről és forrásokról;  

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” kezdeményezés Tanács általi elfogadását, és 6 milliárd 
EUR elkülönítését a következő többéves pénzügyi keret részeként az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés számára; felszólítja a tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát és nyújtson segítséget a legmagasabb ifjúsági 
munkanélküliségi rátával rendelkező tagállamoknak abban, hogy az uniós strukturális 
alapok forrásainak átcsoportosítása révén azok összegét a fiatalokra fordítsák; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára 
(EURES) építve erősítse és bővítse tevékenységét, és különösen, hogy előmozdítsa az 
ifjúkori mobilitást;
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8. hangsúlyozza, hogy konkrét fellépésre van szükség a nők, az idősebb korú és a 
fogyatékossággal élő munkavállalók munkaerő-piaci részvételének növelése érdekében, 
amelynek keretében biztosítani kell, hogy hatékony ösztönzők álljanak rendelkezésre a 
munka világába való visszatérésre, illetve a hosszú távú munkavégzésre; emlékeztet arra, 
hogy a koragyermekkori neveléshez és gyermekgondozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
minősége, megfizethetősége és hozzáférhetősége kulcsszerepet játszik ebben;

9. hangsúlyozza, hogy a tartós munkanélküliek munkaerőpiaccal való ismételt kapcsolatba 
kerülését aktivizáló ösztönzőkkel – mint az ún. „welfare-to-work” („vissza a szociális 
hálóból a munkaerőpiacra”) programok – és megfelelő juttatási rendszerekkel kell 
támogatni; 

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is kihasználatlan marad a szolgáltatási ágazatban rejlő 
hatalmas gazdasági és foglalkoztatási potenciált; felszólít az uniós szolgáltatási irányelv 
teljes mértékben és megfelelően történő végrehajtására; felszólítja a tagállamokat a 
kiskereskedelmet akadályozó korlátok felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott szakmákat túlzottan korlátozó megkötések 
megszüntetésére; 

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre álló készségek számos régióban és ágazatban nem 
megfelelőek, vagy a megfelelő készségek teljes egészében hiányoznak, illetve hogy 
bizonyos oktatási és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci igények kielégítésére;
üdvözli, hogy több tagállam szakképzési és képzési rendszerre vonatkozó reformot hajtott 
végre annak érdekében, hogy a készségeket és kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit – megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci igényeknek; 
emlékeztet arra, hogy csaknem valamennyi tagállamnak további lépéseket és 
beruházásokat kell megvalósítania az oktatás és képzés területén; 

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és tartósan befolyásolta a tagállamok munkanélküliségi 
rátáit és a tagállamokon belül fennálló szociális helyzetet, ami a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, többek között a gyermekszegénység, a hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott eladósodása tarthatatlan mértékű növekedéséhez 
vezetett; felszólítja e tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék meg biztonsági hálójukat 
és biztosítsák az érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek hatékonyságát;

13. üdvözli, hogy az idei évben sok tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti parlamenteknek, 
a szociális partnereknek és a civil társadalomnak a nemzeti reformprogramok kidolgozása 
során való bevonására; hangsúlyozza, hogy az, hogy valamennyi érdekelt részt vegyen a 
szükséges reformok kidolgozásában, kulcsfontosságú azok kivitelezése és sikere 
szempontjából. 


