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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól
(2011/2320(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 145., 148. és 152. cikkére, valamint 153. cikkének (5) 
bekezdésére,

– tekintettel a 2012. évi éves növekedési jelentésről 2011. november 23-án kiadott 
bizottsági közleményre (COM(2011)0815), és a közös foglalkoztatási jelentés ahhoz 
mellékelt tervezetére,

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló 2011. december 
1-jei állásfoglalására1,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó, „Az Európa 2020 integrált 
iránymutatás II. része” című iránymutatásokról szóló 2010. szeptember 8-i jogalkotási 
állásfoglalására2,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2010. október 21-i 2010/707/EU tanácsi határozatra3,

– tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes
foglalkoztatottsághoz” című, 2010. november 23-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0682),

– tekintettel az új készségek és munkahelyek menetrendjéről szóló 2011. október 26-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja –
A szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című, 2010. december 16-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0758),

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformjáról szóló 2011. november 15-i állásfoglalására5,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0542
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0309
3 HL L 308., 2010.11.24., 46. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0466
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0495
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– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság: Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál 
felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés érdekében” című, 2010. szeptember 15-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0477),

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság: Európa oktatási és képzési rendszerének javítását 
szolgáló keretprogram” című, 2011. május 12-i állásfoglalására1,

– tekintettel a fiatalság munkaerőpiacra való bejutása, valamint a gyakornoki, szakmai 
gyakorlati és gyakorlati képzési lehetőségek előmozdításáról szóló 2010. július 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról 
szóló, 2010. szeptember 7-i állásfoglalására3,

– tekintettel az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról 
kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvre5,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel a válságnak messzemenő szociális következményei vannak, és ezt csak fokozzák 
a megszorító intézkedések hatásai, melyek a munkahelyek száma, a juttatások és 
közszolgáltatások csökkenését eredményezik;

B. mivel 2008 óta számottevően nőtt a munkanélküliség, aminek következtében az EU-ban 
jelenleg 23 millió ember van munka nélkül, ami a munkaképes korú lakosság 10%-ának 
felel meg; mivel az EU-nak 2020-ig 17,6 millió embert kell visszahoznia a 
munkaerőpiacra, amennyiben el kívánja érni a maga elé kitűzött foglalkoztatási célt;

C. mivel a munkaerő-piaci helyzet különösen a fiatalok számára kritikus;

D. mivel a válságban az elszegényedés által veszélyeztetettek új csoportjai jelentek meg; 
mivel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság arra figyelmeztet, hogy a 
költségvetési konszolidációs intézkedések szociális védelmi rendszerekre gyakorolt 
hatása miatt nő a jövedelmi szegénység, a gyermekszegénység, a súlyos anyagi 
nélkülözés és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettek száma;

E. mivel a helyzet sürgőssége ellenére az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célok 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0230
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0262
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0299
4 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
5 HL L 14., 1998.1.20., 9. o.
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teljesítése felé a tagállamok által megtett előrehaladás várakozáson aluli; mivel a 
nemzeti reformprogramokban megfogalmazott kötelezettségvállalások nem lesznek 
elegendőek az uniós szintű célok többségének eléréséhez;

F. mivel a szociális és foglalkoztatási aspektusokat az éves növekedési jelentés öt 
prioritása közül az egyikben vonták össze, miközben az Európa 2020 stratégia öt 
kiemelt céljából három ezekre irányul;

Kulcsfontosságú üzenetek a tavaszi Európai Tanácsra készülve

1. felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a következő üzeneteket építse be a 2012. évi 
európai szemeszterhez kidolgozott politikai iránymutatásokba;

I. A koherencia biztosítása és az Európa 2020 stratégia céljainak elérésére irányuló 
politikai akarat fokozása

2. felszólítja az Európai Tanácsot annak biztosítására, hogy az éves növekedési jelentés 
alapján kidolgozott éves politikai iránymutatások határozottan az Európa 2020 stratégia 
keretében az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérése érdekében kitűzött 
valamennyi cél teljes körű megvalósítására összpontosítsanak;

3. felszólítja az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa a politikai iránymutatásainak különböző 
prioritásai közötti koherenciát, hogy a költségvetési konszolidációval kapcsolatos 
iránymutatások ne akadályozzák a munkanélküliség és a válság szociális 
következményeinek kezelésére irányuló erőfeszítéseket;

4. mély aggodalommal állapítja meg, hogy a jelenlegi nemzeti célok még elméletben sem 
elegendők az Európa 2020 stratégiában foglalt kiemelt foglalkoztatási, oktatási és a 
szegénység csökkentésére irányuló célok eléréséhez; sürgeti az Európai Tanácsot annak 
biztosítására, hogy a tagállamok emeljék nemzeti célszámaikat, e célokhoz dolgozzanak 
ki konkrét és megvalósítható végrehajtási ütemterveket, és az egyetértésben elfogadott 
közös értékelési keret alapján kidolgozott egyértelmű és következetes mutatók mentén 
értékeljék ezek megvalósulását, hogy az EU egyértelmű és a megvalósíthatósági 
szempontoknak is megfelelő keretek között haladjon az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése felé, és az előrehaladás is átlátható módon mérhető legyen;

II. A fenntartható munkahelyteremtés támogatása beruházások és adóreform révén

5. kéri az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa a fenntartható munkahelyteremtéshez 
szükséges költségvetési mozgásteret és beruházási ösztönzőket; kéri a fizetésimérleg-
többlettel rendelkező tagállamokat, hogy a belföldi kereslet növelésével járuljanak 
hozzá a makrogazdasági egyensúlyhiány csökkentéséhez, elkerülhetővé téve a 
recessziós spirál kialakulását, amely az egész EU-ban hátráltatná a foglalkoztatás 
növekedését;

6. kéri az Európai Tanácsot, hogy támogassa azt a politikai iránymutatást, amely 
értelmében mérsékelni kell a munka adóterheit, ösztönözve a munkavállalók 
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foglalkoztatását a kiszolgáltatott csoportok, a munkanélküli fiatalok, az alacsony 
képzettségű munkások, az alacsony jövedelműek és a második keresők helyzetének 
javítása érdekében; kéri az Európai Tanácsot, hogy az adóelkerülés leküzdése érdekében 
támogassa a jövedelem méltányos, tényleges és hatékony adóztatás révén történő 
növelésével, valamint az adókoordináció javításával kapcsolatos iránymutatást;

III. A foglalkoztatás minőségének és a fokozott munkaerő-piaci részvétel feltételeinek 
javítása

7. sajnálja, hogy a munkavállalás vonzóbbá tételét célzó politikai iránymutatás nem 
foglalkozik a munkahelyek minőségével, továbbá hogy túl kevés figyelmet szentel a 
munkaerő-piaci részvétel növeléséhez szükséges előfeltételek megteremtésének, 
különösen a nők részvétele tekintetében; kéri az Európai Tanácsot, hogy illesszen be 
iránymutatást a tisztességes munkával, valamint a munka, a családi és a magánélet 
összeegyeztetésének támogatására irányuló törekvéssel kapcsolatban, amelynek 
előfeltétele a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatások, a családi indokokkal 
kivehető szabadság és a rugalmas munkaszervezési keretek megléte;

8. figyelmeztet, hogy a megszorító intézkedések és az adminisztratív terhek csökkentése 
nem vezethetnek a szociális biztonsági, egészségvédelmi és biztonsági követelmények 
szintjének visszaeséséhez;

IV. A fiatalok munkanélküliségének kezelése

9. felhívja az Európai Tanácsot, hogy kezelje prioritásként az ifjúsági munkanélküliséget, 
és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki átfogó stratégiákat azon fiatalok számára, akik 
nem dolgoznak, nem tanulnak és nem vesznek részt képzéseken; felszólítja a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre egy ifjúsági garanciaprogramot, amely az Európai 
Unióban minden fiatal számára biztosítja a jogot ahhoz, hogy legfeljebb 4 hónapig tartó 
munkanélküliség után munkát, szakmai gyakorlatot, kiegészítő továbbképzést vagy 
munkát és továbbképzést egyszerre kínáló állást kapjon; hangsúlyozza, hogy 
csökkenteni kell a bizonytalan foglalkoztatás által érintett fiatalok számát;

V. A szegénység és a társadalmi kirekesztés kezelése, különös tekintettel a 
munkaerőpiachoz nem, vagy csak korlátozott mértékben kapcsolódó csoportokra

10. üdvözli, hogy az éves növekedési jelentés – most először – iránymutatást tartalmaz a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés vonatkozásában, és felhívja az Európai Tanácsot, 
hogy prioritásként támogassa ezt az iránymutatást, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem túlmutasson az emberek 
munkaerő-piaci integrációját célzó intézkedéseken, nagyobb hangsúlyt fektetve a 
munkaerőpiachoz nem, vagy csak korlátozott mértékben kapcsolódó érzékeny 
csoportok szociális védelmére és aktív beilleszkedésére;

11. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 9. cikkének tükröződnie kell az európai 
szemeszterekben, beleértve az országspecifikus ajánlásokat is, amelyeket előzetes és 
utólagos társadalmi hatásvizsgálatoknak kell kísérniük;

VI. A demokratikus legitimáció, az elszámoltathatóság és a felelősségvállalás erősítése
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12. emlékeztet, hogy a tagállami gazdaságpolitikák európai dimenziójának erősödésével 
párhuzamosan erősíteni kell a demokratikus legitimációt és az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek általi megfelelő elszámoltathatóságot; úgy véli, hogy mivel nincs 
jogalap az éves növekedési jelentésre alkalmazandó rendes jogalkotási eljárásra, az 
Európai Tanácsnak rendkívüli felelőssége van abban, hogy a politikai iránymutatások 
kidolgozása során figyelembe vegye a Parlament észrevételeit, ezáltal biztosítva azok 
demokratikus legitimációját;

13. felhívja a tagállamokat, hogy a felelősségvállalás biztosítása érdekében biztosítsák a 
nemzeti és regionális parlamentek, szociális partnerek, hatóságok és a civil társadalom 
bevonását a politikai iránymutatások végrehajtásába;

14. felhívja a Bizottságot, hogy az éves növekedési jelentést 2013-ban alakítsa át éves 
fenntartható növekedési iránymutatásokká, azokat olyan formában prezentálja, amely 
lehetővé teszi a Parlament számára, hogy módosításokat javasoljon, és hogy biztosítsa, 
hogy egy átlátható intézményközi döntéshozatali folyamat végén közösen elfogadott 
politikai iránymutatások születnek;

További erőfeszítésekre van szükség a foglalkoztatás terén és a szociális területen

A foglalkoztatási szint növelése és a munka minőségének javítása

15. felhívja a tagállamokat, hogy támogassanak olyan kezdeményezéseket, amelyek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal rendelkező ágazatok fejlesztését segítik elő, 
mint például a fenntartható gazdasággá való átalakulás („zöld munkahelyek”), az 
egészségügyi és szociális ágazat („fehér munkahelyek”) és a digitális gazdaság;

16. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a közösségi foglalkoztatási szolgálatok hatókörét 
és hatékonyságát, és a foglalkoztathatóság fenntartása és az emberek munkába való 
visszatérésének támogatása érdekében fogadjanak el olyan aktív munkaerő-piaci 
politikákat, amelyek kölcsönösen támogatják egymást a megfelelő juttatási 
rendszerekkel;

17. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia kiemelt foglalkoztatási célkitűzését csak akkor 
lehet elérni, ha jelentősen nő a nők munkaerő-piaci részvétele; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak nyújtott iránymutatásoknak a nők magasabb foglalkoztatási arányának 
eléréséhez szükséges feltételek megteremtését kellene célozniuk, például az elérhető 
gyermekfelügyeletet, a megfelelő anyasági, apasági és szülői szabadságok rendszerét, 
valamint a munkaidő és a munkahely rugalmasságát;

18. felhívja a tagállamokat, hogy az életkor alapján történő megkülönböztetés leküzdése, az 
idősebb munkavállalók munkaerőpiacról való kilépése támogatásának befogadó 
munkaerőpiacot célzó ösztönzőkkel történő felváltása, valamint a munkakörülmények 
idősebb munkavállalókhoz való igazítása – például rugalmasabb munkaidőhöz és 
munkahelyhez való jogok, képzésre vonatkozó jogok és a rugalmas nyugdíjba vonulás 
joga – révén alakítsanak ki olyan munkafeltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
idősebb munkavállalók, akik a munkaerő-piaci részvétel mellett döntenek, munkában 
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maradhassanak;

19. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az ideiglenes vagy részmunkaidős
szerződéssel dolgozó vagy önfoglalkoztató emberek megfelelő szociális védelemmel 
rendelkezzenek, hozzáférjenek a képzésekhez, és adottak legyenek a szakmai 
előmenetelükhöz szükséges keretfeltételek; felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre 
a részmunkaidős és a határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozó 
keretmegállapodásokat;

Befektetés az oktatásba és a képzésbe

20. felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be az oktatásba, a képzésbe, az élethosszig 
tartó tanulásba és a nem hivatalos tanulásba, és felhívja figyelmüket az oktatási 
költségvetés csökkentésének hosszú távú szociális és gazdasági költségeire;

21. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy a fenntartható gazdaságra való áttéréshez 
szükséges munkaerő felkészítéséhez szükséges képzési igények jobb előzetes 
feltérképezése révén hidalják át a szakképzettségek rossz eloszlását, illetve ezek 
hiányát;

22. emlékeztet, hogy a „Mozgásban az ifjúság” című kiemelt kezdeményezésében a 
Bizottság megígérte, hogy javaslatot fog tenni a gyakornoki programok minőségi 
keretére, és felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtsa be e keretet;

A szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás elősegítése

23. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a szociális védelmi rendszerek megfelelőségét és 
hatékonyságát, és hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy az automatikus szociális 
stabilizátorok továbbra is pufferként működnek az elszegényedés és a társadalmi 
kirekesztődés ellenében;

24. felhívja a tagállamokat, hogy az alacsony jövedelmű és kiszolgáltatott csoportok 
marginalizálódásának megakadályozása érdekében hajtsanak végre aktív befogadó 
stratégiákat és nyújtsanak megfelelő és jó minőségű szolgáltatásokat és minimálbér-
támogatásokat;

25. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti reformprogramjaikban dolgozzák ki, hogy miként 
fogják felhasználni az uniós támogatásokat az Európa 2020 stratégia keretében vállalt 
nemzeti célkitűzéseik teljesítéséhez meghatározott egyes politikai célok támogatására;

További erőfeszítésekre van szükség az irányítás, a kötelezettségvállalás és a 
demokratikus legitimáció javítása érdekében

26. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
továbbra is korlátozott szerepet játszanak az európai szemeszterben; úgy véli, hogy az 
éves növekedési jelentésben szereplő, a Bizottság által készített, és az Európai Tanács 
által elfogadandó politikai iránymutatásokból hiányzik a parlamenti szerepvállalás és 
ezáltal a demokratikus legitimáció;



PR\887379HU.doc 9/13 PE478.458v01-00

HU

27. tudomásul veszi, hogy az EU-val, az IMF-fel és az EKB-val egyetértési memorandumot 
aláírt tagállamok 2011 júliusában nem kaptak orszáspecifikus ajánlásokat; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az egyetértési memorandum végrehajtása teljes 
mértékben összhangban legyen az Európa 2020 stratégiában szereplő, a foglalkoztatás 
növelésére és a szegénység csökkentésére irányuló célkitűzések teljesítésével;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A jelentés háttere

A Bizottság 2011. november 23-án mutatta be 2012. évi éves növekedési jelentését (a 
továbbiakban: az éves jelentés) (COM(2011)815) a gazdaságirányítás második európai 
szemeszterének nyitányaként. Az éves jelentésben a Bizottság kifejti, hogy véleménye 
szerint mik lesznek az EU-ban a következő 12 hónap prioritásai a költségvetési, a 
gazdasági, a foglalkoztatási és a szociálpolitika, valamint a reformok terén. Ennek 
keretében kéri, hogy a nemzeti és uniós erőfeszítések öt kiemelt területre 
összpontosuljanak, melyek a fiskális politika, a pénzügyi ágazat stabilizálása, a 
növekedés és versenyképesség, a foglalkoztatás és a válság szociális következményei, 
valamint a közigazgatás.

Az éves jelentésben nyújtott elemzést és a fő következtetéseket négy melléklet támasztja 
alá: 1) helyzetjelentés az Európa 2020 stratégiáról; 2) makrogazdasági jelentés; 3) 
foglalkoztatási jelentés; 4) adópolitikai jelentés.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy engedélyt kér saját 
kezdeményezésű jelentés készítésére, amelyben értékeli a jelentés foglalkoztatási és 
szociális aspektusait. E jelentés keretében a Parlament véleményt nyilváníthat az EU-ban 
kialakult foglalkoztatási és szociális helyzetről, az Európa 2020 stratégiában rögzített 
foglalkoztatási és szociális célok elérése felé tett előrehaladásról, valamint az ezzel 
összefüggésben a bizottsági csomagban előterjesztett prioritásokról. 

Ez a jelentés egyúttal a Gazdasági és Monetáris Bizottság (előadó: Pervenche Berès) és 
társbizottságként a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (vélemény előadója: Olle 
Ludvigsson) által közösen kidolgozott, a gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszteréről szóló, 2011. december 1-jei jelentésben a Parlament által tett egyik 
kötelezettségvállalás szerves folyománya. A Berès-jelentésben tervezettek szerint ez az új 
jelentés teszi majd lehetővé a Parlament számára, hogy aktívan hozzájáruljon az Európa 
2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozású elemeinek végrehajtásához, 
valamint – előretekintve az Európai Tanács tavaszi ülésére – az európai szemeszterhez.

Tekintettel arra, hogy a Parlament viszonylag csekély szerepet játszik az európai 
szemeszter folyamatában, hisz a Szerződés értelmében csupán véleményezési joga van az 
éves foglalkoztatási iránymutatásokra irányuló bizottsági javaslat tekintetében, és 
tekintettel arra, hogy többször hangsúlyozta e folyamat legitimációjának, demokratikus 
elszámoltathatóságának és valamint az azzal kapcsolatos felelősségvállalás fontosságát, a 
jelentésre úgy kell tekinteni, mint a Parlament aktív szerepvállalására az európai 
szemeszter folyamatában. Az Európai Tanácsnak és a különböző összeállítású 
Tanácsoknak figyelembe kellene venniük a jelentés eredményét a politikai 
iránymutatások demokratikus legitimációjának biztosítása érdekében.

Figyelembe véve a rendkívül sűrű ütemtervet, az előadó hangsúlyozza a kulcsfontosságú 
üzenetek célirányosságának és fontossági sorrendbe rendezésének fontosságát, valamint 
azt a szándékát, hogy az Európai Parlament európai szemeszterben való 
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szerepvállalásának körvonalazásakor a Berès-jelentésben vázolt struktúrát vegye alapul. 
Más szóval ez a jelentés inkább a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásaira vonatkozó politikai iránymutatások tartalmára összpontosít, 
semmint az európai szemeszter folyamatára.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az intézményközi eljárás és az éves növekedési jelentés a 
jelenlegi formájában nem teszi lehetővé, hogy a Parlament konkrét módosító javaslatokat 
terjesszen elő a bizottsági közleményben és annak mellékleteiben foglalt szakpolitikai 
iránymutatásokhoz. Ez a demokratikusság és az átláthatóság szempontjából jelentős 
hiányosság. Az előadó szerint ezért meg kellene kérni a Bizottságot, hogy a jövő évi 
politikai iránymutatásokat olyan módon terjessze elő, hogy a Parlamentnek lehetősége 
legyen módosítani a szöveget még mielőtt a Tanácshoz továbbítják jóváhagyásra.

A 2012. évi éves növekedési jelentés értékelése

A pénzügyi válság, amelyet az Európai Unióban államadósság-válság és szociális válság 
követett, világossá tette, hogy az EU-nak erősebb európai szintű gazdaságirányításra van 
szüksége annak megakadályozása érdekében, hogy az eurót és az európai gazdaságot 
veszélybe sodorja egyes tagállamok túlzott költségvetési hiánya és makrogazdasági 
egyensúlyhiánya. Az európai szemeszter gazdaságpolitikai koordinációja keretében 
egyszerre történik az Európa 2020 stratégia céljai felé történő előrehaladás nyomon 
követése és a 2011 szeptemberében elfogadott „hatos csomagban” szereplő felülvizsgált 
gazdaságfelügyeleti eljárások koordinációja. Ez fontos eszköz a jelenlegi válság egyes 
strukturális okainak kezelésére, továbbá az intelligens, fenntartható és inkluzív európai 
fejlődés irányába történő előrehaladás biztosítására.

Az adósságválságra való tekintettel a költségvetések konszolidációja került az első 
európai szemeszter napirendjének élére. Kezdettől fogva ezen volt a hangsúly a 2011. évi 
éves növekedési jelentésben és a szemeszter végén kiadott országspecifikus ajánlásokban 
is. Az európai szemeszter politikai iránymutatásai nem fedték le teljes egészében az 
Európa 2020 stratégia valamennyi fő célkitűzését. A főképp a megszorításokra történő 
összpontosítás inkoherens megközelítést eredményezett, amelyben a költségvetési és 
makrogazdasági stabilitás céljának követése során nem vették megfelelően figyelembe az 
Európa 2020 stratégia kiemelt szociális, foglalkoztatási és oktatási célkitűzéseit. Ráadásul 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérését szolgáló, a nemzeti 
reformprogramokban megfogalmazott tervekből hiányzik az ambíció, és ezt a Bizottság 
nem kezelte és javította ki megfelelően. Emiatt az EU olyan helyzetben találta magát, 
hogy a nemzeti kötelezettségvállalások még elméletben sem érik el az ahhoz szükséges 
szintet, hogy az Európa 2020 stratégia realitássá váljon.

Az első európai szemeszterben tapasztalt bizottsági megközelítéssel kapcsolatos 
széleskörű kritikák ellenére az idei éves növekedési jelentés ismét olyan prioritásokat 
határoz meg, amelyek nem járulnak hozzá kiegyensúlyozott módon az Európa 2020 
stratégiában foglalt célkitűzések teljesítéséhez a foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területén. Az előadó úgy véli, hogy e megközelítés veszélyezteti a válságból való 
fenntartható kilábalást és egy okos, fenntartható és befogadó Európai Unió felé történő 
határozott előrelépést.
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Először is, a növekedésbarát költségvetési konszolidációra vonatkozó első számú 
prioritás nem áll összhangban a foglalkoztatás szintjének növelésére vonatkozó kiemelt 
célkitűzéssel. Miközben számos tagállamban szükség van költségvetési konszolidációra, 
a megszorító intézkedések általános bevezetésére vonatkozó politikai iránymutatások 
nem kompatibilisek a munkahelyteremtéssel együtt járó fellendüléssel az EU-ban. Az 
előadó javasolja, hogy hívják fel az Európai Tanácsot annak biztosítására, hogy 
költségvetési mozgásteret és ösztönzést adjanak a fenntartható munkahelyek 
létrehozásával járó beruházásoknak. A fizetésimérleg-többlettel rendelkező tagállamokat 
arra kell buzdítani, hogy a belső kereslet növelésével járuljanak hozzá a makrogazdasági 
egyensúlyhiány csökkentéséhez, elkerülhetővé téve a recessziós spirál kialakulását, 
amely az egész EU-ban hátráltatná a foglalkoztatás növekedését, és akadályozná a nők és 
férfiak 75%-ának foglalkoztatására vonatkozó célkitűzés elérését.

Másodszor, a további költségvetési konszolidációs intézkedések fenyegetést jelentenek a 
szegénység és társadalmi kirekesztés veszélyének kitett emberek számára. Miközben a 
közös foglalkoztatási jelentés joggal hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 
legkiszolgáltatottabb és a válság által leginkább sújtott csoportok megóvását a gazdasági 
válság és a költségvetési konszolidációs tervek újraelosztást érintő hatásaitól, ez az 
üzenet nem szerepel a költségvetési konszolidációval kapcsolatos első prioritások között 
az éves növekedési jelentés fő dokumentumában. Az előadó ezért javasolja az EUMSZ 9. 
cikke jelentőségének hangsúlyozását, és a szociális védelmi rendszerek megfelelőségének 
és hatékonyságának biztosítására vonatkozó felhívást, hogy az automatikus szociális 
stabilizátorok pufferként szolgálhassanak az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés 
ellenében. Az előadó mindazonáltal üdvözli, hogy a válság társadalmi 
következményeinek kezelése része az éves növekedési jelentés öt prioritásának, mivel a 
tavalyi közleményekből hiányoztak a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni 
küzdelemről szóló politikai iránymutatások.

Harmadszor, az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a munkanélküliséggel 
foglalkozó politikai iránymutatások nincsenek összhangban a munkaerő-piaci részvétel 
növeléséhez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó iránymutatásokkal. Az 
elégtelen mennyiségű minőségi munkahely problémájának tisztességes bér- és 
munkakörülményekkel való orvoslása részét kellene képezze a munka ösztönzésének 
fokozását célzó intézkedéseknek. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a nemi dimenzió 
kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia fő célkitűzéseinek megvalósításához, mivel a 
nők képezik a legnagyobb, még kihasználatlan munkaerő-tartalékot, és a körükből kerül 
ki az EU-ban szegénységben élők többsége. Ezért a munka és a gondoskodás 
összeegyeztethetőségét biztosító intézkedéseknek a 2012-es európai szemeszterre 
vonatkozó politikai iránymutatások prioritásai közé kell tartozniuk.

Végül, a válság különösen drámai következményekkel járt a stabil munkahelyet kereső 
fiatalok helyzetére nézve. A fiatalok munkanélküliségi aránya több mint 20%-os, egyes 
tagállamokban pedig több mint 40%-os. 2008 és 2010 között a fiatal munkanélküliek 
összlétszáma egymillióval nőtt az EU-ban. A se nem dolgozó, se nem tanuló vagy 
képzésen részt vevő 15 és 24 év közöttiek aránya 2 százalékponttal nőt ugyanezen 
időszak alatt. Miközben az éves növekedési jelentés joggal prioritássá teszi a fiatalok 
foglalkoztatását, az előadó aggódik a Bizottság politikai iránymutatásaiban javasolt 
munkahelyek, képzések és gyakornoki programok minősége miatt. Az előadó a fiatalok 



PR\887379HU.doc 13/13 PE478.458v01-00

HU

munkahelyeinek bizonytalanságával szembeni küzdelmet az ifjúsági foglalkoztatási 
iránymutatások fontos elemévé kívánja tenni. Emlékeztetni kíván továbbá a Bizottság 
„Mozgásban az ifjúság” című kiemelt kezdeményezésére, amelyben megígérte, hogy 
javaslatot fog tenni a gyakornoki programok minőségi keretére.


