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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szociális beruházásokról szóló megállapodásról mint a válságra adott válaszról

(2012/2003(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 
5., 6., 9., 147., 149., 151. és 153. cikkére, 

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

– tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatottsághoz” című, 2010. november 23-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0682), és az arról szóló 2011. október 26-i állásfoglalására1,

– tekintettel a 2012. évi éves növekedési jelentésről szóló, 2011. november 23-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0815), az ahhoz csatolt közös foglalkoztatási jelentéstervezetre, 
valamint a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól 
szóló 2012. február 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló 
bizottsági ajánlásról szóló, 2008. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2008)0639), 
és az arról szóló 2009. május 6-i állásfoglalására3,

– tekintettel a 2012. januári Eurostat-felmérésre és az Eurostat 2012. február 8-án kiadott 
hírközleményére4,

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: a 
szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0758), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arról szóló véleményére5, 
valamint az arról szóló 2011. november 15-i saját állásfoglalására6,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) 
szóló, 2008. október 22-i európai parlamenti és tanácsi határozatra7,

– tekintettel a „Megújított szociális menetrend: lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a 
XXI. századi Európában” című, 2008. július 2-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0412), és az arról szóló 2009. május 6-i állásfoglalására8,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0466
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0047
3 HL C 212 E., 2010.8.5., 23. o.
4 Az Eurostat 21/2012. sz. hírközleménye, 1. o.
5 HL L 238., 2011.8.25., 130–134. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0495
7 HL L 298., 2008.11.7., 20–29. o.
8 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0370
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– tekintettel „Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés” című 
bizottsági közleményre (COM(2009)0545), és az arról szóló 2010. május 20-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az „Új lendület az európai szakképzési együttműködésnek az Európa 2020 
stratégia támogatására” című, 2010. június 9-i bizottsági közleményre (COM(2010)0296), 
és az arról szóló 2011. június 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemről szóló, 2011. december 1-jei 
állásfoglalására3,

– tekintettel a 2011–2020 közötti időszakban a szakképzés terén folytatott megerősített 
európai együttműködésről szóló, 2010. december 7-én elfogadott bruges-i közleményre4,

– tekintettel az „Előrelépés a közös európai célkitűzések felé az oktatásban és a képzésben” 
című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2011)0526),

– tekintettel a fiatalság munkaerőpiacra való bejutásának, valamint a gyakornoki, szakmai 
gyakorlati és gyakorlati képzési lehetőségek előmozdításáról szóló, 2010. július 6-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az uniós gazdasági irányításról szóló, közelmúltban elfogadott öt rendeletre és 
egy irányelvre6,

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 
2011. június 29-i bizottsági közleményre (COM(2011)0398),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság hosszan tartó hatást gyakorol majd 
nemcsak a gazdasági növekedésre, hanem a foglalkoztatási arányokra, az állami 
megtakarításokra és a szociális beruházások minőségére is Európában; 

B. mivel a válságra adott közelmúltbeli válaszok többsége – gazdaságunk megóvásának 
létfontosságú törekvéseként – javarészt rövid távú célokon alapult, amelyek az 
államháztartás stabilitásának helyreállítására irányultak, és mivel e megszorító 
intézkedések hosszú távon kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatásra, a 
növekedésre és a versenyképességre, amennyiben azokat nem egészítik ki 
növekedésösztönző és foglalkoztatásbarát intézkedésekkel;

C. mivel a lisszaboni stratégia és az európai foglalkoztatási stratégia nem az elvárásoknak 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0190
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0263
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0531
4 IP/10/1673
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0262
6 HL L 306., 2011.11.23., 1–47. o.



PR\896295HU.doc 5/11 PE485.948v01-00

HU

megfelelően teljesített, és mivel az Európa 2020 stratégia sikere bizonytalan, egyúttal 
pedig a tagállamok és az európai intézmények hathatósabb közreműködését igényli;

D. mivel a nemrégiben közzétett éves növekedési jelentés és a közös foglalkoztatási jelentés 
rámutatott arra, hogy az Európa 2020 stratégia szociális, foglalkoztatási és oktatási 
céljaival nem minden tagállam foglalkozik kellő mértékben, mert még mindig a 
költségvetési konszolidációt kezelik kiemelt kérdésként;

E. mivel 2012 januárjában a munkanélküliség aránya az EU-27 körében meghaladta a 10%-
ot, és az különösen a fiatalokat, az alacsonyan képzett munkavállalókat és a tartósan 
munkanélküli személyeket sújtja, és mivel ennek nyomán – az idősödő népességet is 
beleszámítva – fennáll a humán tőke hosszú távú veszteségének súlyos kockázata, ami 
visszafordíthatatlan következményekkel járhat a munkaerőpiacra és a gazdasági 
növekedés lehetőségeire nézve;

F. mivel 2010-ben az európaiak csaknem 16%-ánál fennállt a szegénység kockázata, 
ugyanazon évben pedig mintegy 10%-ra nőtt a munkanélküli háztartásban élő gyermekek 
és felnőttek aránya; mivel mindez – a gyermekszegénységgel, a munkavállalók 
elszegényedésével és a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliséggel együtt –
még tovább növeli a szegénység és a társadalmi kirekesztés jövőbeli kockázatát;

G. mivel az Európai Unióban elért oktatási eredmények továbbra sem elegendőek a 
munkaerő-piaci igények kielégítéséhez, és nem felelnek meg a rendelkezésre álló 
munkahelyek egyre növekvő szakképzettségi szintjének;

H. mivel a szociális támogatási rendszerekre nehezedő nyomás nőtt, bevételük pedig 
jelentősen csökkent; mivel a tartós munkanélküliség magas arányának állandósulása 
várhatóan tovább súlyosbítja ezt a tendenciát;

I. mivel a jól átgondolt szociális beruházások fontosak a megfelelő jövőbeli foglalkoztatási 
szintek biztosításához, a gazdaság stabilizálásához, a humán tőke növeléséhez és az 
Európai Unió versenyképességének fokozásához;

Az európai szociális beruházások új megközelítése 

1. emlékeztet arra, hogy a szociális beruházások – azaz pénzügyi források biztosítása és 
felhasználása a társadalmi és gazdasági megtérülés érdekében – célja, hogy kezeljék a 
felmerülő társadalmi kockázatokat és igényeket, valamint olyan közpolitikákra és 
humántőke-befektetési stratégiákra összpontosítsanak, amelyek felkészítik az egyéneket, 
családokat és társadalmakat arra, hogy alkalmazkodjanak a különféle változásokhoz, és 
saját maguk irányítsák a rugalmasabb munkaerőpiacra történő átállásukat;

2. hangsúlyozza, hogy a szociális beruházások egyik legfontosabb jellemzője, hogy képesek 
összeegyeztetni a társadalmi és gazdasági célokat, így azokat nem csupán kiadásként kell 
kezelni, hanem olyan befektetésként is, amely valós jövőbeli megtérüléssel jár;

3. ezért megjegyzi, hogy a szociális beruházásoknak az európai gazdasági és foglalkoztatási 
politikák, valamint az EU válságra adott válaszainak fontos részét kell képezniük, ez 
pedig az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási, szociális és oktatási céljainak hatékonyabb 
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végrehajtását teszi szükségessé;

4. megállapítja, hogy a válság megkívánja az európai szociális modell aktualizálását, a 
nemzeti szociálpolitikák újragondolását, valamint az „aktív jóléti állam” helyett – amely 
csak a piaci hiányosságok következtében jelentkező károkkal foglalkozik – egy „aktiváló 
jóléti állam” kialakítását, amely beruház az egyénekbe, valamint eszközöket és 
ösztönzőket biztosít a polgárok számára;

Aktiváló jóléti állam

5. e tekintetben felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy őrizzék meg az egyensúlyt a 
válságból eredő azonnali kihívások kezelésére irányuló cselekvések, illetve a közép- és 
hosszú távú fellépések között, valamint tulajdonítsanak különös fontosságot azon 
tevékenységeknek, amelyek célja:

a) a munkanélküliek munkaerő-piaci belépésének elősegítése, 
b) fenntartható és minőségi munkahelyek kialakítása, valamint a munka 

termelékenységének és elosztásának javítása,
c) az oktatásba és képzésbe történő befektetés,
d) a rugalmasság és a biztonság közötti egyensúly javítása, valamint a magánélet és a 

hivatás összeegyeztetésének elősegítése,
e) a nyugdíjrendszerek reformja és a hosszabb ideig történő munkavégzés feltételeinek 

megteremtése,
f) a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem.

6. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak lépéseket egy munkahelybarát 
környezet kialakítására olyan támogató jellegű munkaerő-piaci politikák révén, amilyenek 
például a foglalkoztatási aktiválási intézkedésekhez kapcsolódó hatékonyabb és 
célzottabb, munkanélküliségi és szociális támogatásokat kínáló ellátási rendszerek, 
továbbá vezessenek be speciális képzéseket és átképzéseket a tartósan munkanélküli 
személyek foglalkoztathatóságának fenntartása érdekében, valamint mozdítsák elő a 
továbbképzést és a munkahelyi képzést, különösen a fiatal munkanélküliek és az 
alacsonyan képzett munkavállalók esetében;

7. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fektessenek be a fiatalok támogatásába és munkaerő-
piaci hozzáférésük javításába oly módon, hogy képzési és ifjúsági gyakornoki 
programokat biztosítanak, előmozdítják a vállalkozói kedvet és ösztönzőket teremtenek a 
munkáltatók számára a friss diplomások foglalkoztatásához, továbbá gondoskodnak az 
oktatásból a munka világába történő gördülékenyebb átállásról, valamint előmozdítják az 
európai és regionális mobilitást;

8. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy minden lehetséges intézkedést hozzanak 
meg az oktatási rendszerek valamennyi szintjének javítására azáltal, hogy: komoly 
hangsúlyt fektetnek a kora gyermekkori fejlesztés stratégiájára; megelőzik a korai 
iskolaelhagyást; javítják a középfokú oktatást, valamint bevezetik a pályaorientációt és a 
tanácsadást, ezáltal kedvezőbb körülményeket teremtve a diákok számára ahhoz, hogy 
sikeresen felmérjék a felsőfokú oktatási lehetőségeket, illetve közvetlen hozzáférést 
szerezzenek a munkaerőpiachoz; olyan eszközöket dolgoznak ki, amelyek segítségével 
jobban felmérhetők a jövőbeli készségigények, valamint megerősíthető az oktatási 
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intézmények, illetve az üzleti szolgáltatások és a foglalkoztatási szolgálatok közötti 
együttműködés; javítják a szakmai képesítések elismerését, valamint nemzeti képesítési 
keretrendszereket alakítanak ki;

9. felhívja a Bizottságot, hogy garantálja a rugalmas biztonság elveinek átfogó végrehajtását, 
és kezelje a munkaerőpiac szegmentáltságának kérdését azáltal, hogy egyrészt megfelelő 
szociális védelmet nyújt az átmeneti időszakban lévő, illetve az ideiglenesen vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott egyének számára, másrészt pedig biztosítja a képzéshez, 
a karrierfejlesztéshez és a teljes idejű foglalkoztatás lehetőségeihez való hozzáférést; arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy ruházzanak be olyan szolgáltatásokba – mint például a 
gyermekgondozási és egész napos oktatást kínáló intézmények –, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget, elősegítik a hivatás és a magánélet közötti jobb egyensúlyt, 
valamint munkavégzésre sarkallják az inaktív és egyedülálló szülőket;

10. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vezessenek be szükséges reformokat annak érdekében, 
hogy növeljék a törvényes nyugdíjkorhatárt és korlátozzák az előrehozott nyugdíj 
lehetőségeit, ezt pedig ötvözzék a munkakörülmények folyamatos javításával és egész 
életen át tartó tanulási programokkal, amelyek hosszabb szakmai pályafutást tesznek 
lehetővé;

A szociális beruházásokról szóló megállapodás révén megvalósuló hatékonyabb 
irányítás 

11. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek határozottabb erőfeszítéseket annak 
érdekében, hogy a szociális beruházásokat belefoglalják közép- és hosszú távú 
költségvetési célkitűzéseikbe, valamint nemzeti reformprogramjaikba; felszólítja az 
Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy kísérjék szorosabb figyelemmel az Európa 2020 
stratégia foglalkoztatási és szociális céljainak megvalósítását;

12. megjegyzi, hogy a foglalkoztatási és szociális célok megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében az EU-ban nemrégiben kialakított makrogazdasági és költségvetési felügyeleti 
rendszert a foglalkoztatási és szociálpolitikák szorosabb nyomon követésével kell 
kiegészíteni; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy 
az uniós országokban e tekintetben elért előrehaladás figyelemmel kísérése érdekében 
kidolgozzák a közös szociális beruházási mutatók eredménytábláját;

13. felhívja a tagállamokat egy szociális beruházásokról szóló megállapodás aláírásának 
megfontolására, amelynek révén megerősített ellenőrzési mechanizmust hoznának létre az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatási, szociális és oktatási céljainak elérésére irányuló 
erőfeszítések javítására;

14. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy ösztönözze a tagállamokat a szociális beruházásokról szóló megállapodás aláírására, 
és a 2013. évi európai szemeszter keretében vezesse be a foglalkoztatási, szociális és 
oktatási célok értékelését;

15. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a jelenleg megvitatás alatt álló, a 
2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret az európai szociális 
beruházásokhoz szükséges megfelelő költségvetési forrásokkal rendelkezzen, az elérhető 
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finanszírozást ésszerű és hatékony módon használják fel, a strukturális alapokat pedig –
különös tekintettel az Európai Szociális Alapra – állítsák a szociális beruházások 
támogatásának szolgálatába, egyúttal gondoskodva arról, hogy annak prioritásai a 
különféle tagállamok sajátos igényeit tükrözik; felszólítja a Bizottságot, hogy amikor azt 
szükségesnek ítéli, bocsásson a tagállamok rendelkezésére egyéb lehetséges finanszírozási 
forrásokat szociális beruházások céljából;

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

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság kétségtelenül hosszan tartó és erőteljes hatást 
gyakorol majd nem csupán az európai gazdaságra, hanem a foglalkoztatási rátára, az állami 
megtakarításokra és a szociális beruházásokra is Európában. A válságra adott közelmúltbeli és 
aktuális válaszok többsége rövid távú célokon alapul, amelyek javarészt az államháztartás 
fenntarthatóságának visszaállítására törekednek, ami elengedhetetlen az uniós gazdaság 
számára. Ennek összefüggésében azonban nem szabad megfeledkeznünk azon kedvezőtlen 
hatásokról, amelyeket e megszorító intézkedések gyakorolhatnak az európai foglalkoztatásra 
és versenyképességre, így azokat egyrészt növekedésösztönző és foglalkoztatásbarát 
intézkedésekkel, másrészt pedig célzott szociális beruházásokkal kell kiegészíteni.

Jövőbeli kihívások

A gazdasági és társadalmi válság következtében a munkanélküliség aránya 2012 januárjában 
meghaladta a 10%-ot az EU-27 körében. Sőt mi több, Európát rendkívül súlyos probléma elé 
állítja a fiatalok munkanélkülisége, ehhez pedig még hozzáadódik az iskolából a munka 
világába történő átállás ennél is nehezebb folyamata, aminek következtében hosszú távon 
fennáll a munkaerőpiacról való kiszorulás és a humán tőke veszteségeinek kockázata. 
További sürgető kérdés az alacsonyan képzett munkavállalók helyzete – akik a magasabb 
szintű technológia és a nagyobb szakmai tudást igénylő tevékenységek irányába mutató 
ágazati változások miatt folyamatosan csökkenő munkaerő-kereslettel szembesülnek –, 
valamint a szegénységben élők és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek 
növekvő száma. 

A nehéz munkaerő-piaci helyzetet tovább súlyosbítják az oktatási rendszerek által tapasztalt 
problémák és az idősödő társadalom. Egyrészről elmondható, hogy az Európai Unióban elért 
oktatási eredmények nem elegendőek a munkaerő-piaci igények kielégítésére, és nem felelnek 
meg a rendelkezésre álló munkahelyek egyre növekvő szakképzettségi szintjének. 
Aggodalommal kell megjegyeznünk, hogy 2010-ben a 18–24 év közötti fiatalok 14,1%-át 
érintette az iskolai lemorzsolódás, és a gyermekek több mint 20%-a nem felelt meg az 
alapvető olvasási, írási és számolási követelményeknek. Másrészről az idősödő társadalomból 
kifolyólag a munkaerőpiacra belépő egyének száma egyre csökken, a munkaképes korú 
lakosság pedig 2012-től kezdve zsugorodni fog, ami 2060-ra ahhoz vezet, hogy minden 65 
éves vagy annál idősebb személyre mindössze két aktív dolgozó jut majd. Ezek a demográfiai 
tendenciák komoly következményekkel járnak majd a munkaerőpiacra, a gazdasági 
növekedési potenciálra és az állami megtakarításokra nézve.

Ezenkívül a válság folyományaként számos országban növekedett a szociális támogatási 
rendszerekre nehezedő nyomás, miközben jelentősen csökkentek a nyugdíjrendszerek, a 
munkanélküliségi ellátások, illetve az egészségügyi rendszerek fenntartásához szükséges 
bevételek. A tartós munkanélküliség magas aránya várhatóan tovább súlyosbítja majd ezt a 
tendenciát.

Sajnálatos módon a válságra adott közelmúltbeli válaszok többségéből a jelek szerint hiányzik 
a foglalkoztatási és szociálpolitikai vetület. A nemrégiben közzétett éves növekedési jelentés 
és a közös foglalkoztatási jelentés rámutatott arra, hogy az Európa 2020 stratégia szociális, 
foglalkoztatási és oktatási céljaival nem minden tagállam foglalkozik kellő mértékben, 
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ugyanis még mindig a költségvetési konszolidációt kénytelenek kiemelt kérdésként kezelni. 

A szociális beruházások fontossága

Európa fenntartható növekedésének visszaállítása érdekében feltétlenül reagálni kell a fent 
említett kihívásokra, mégpedig jól átgondolt szociális beruházásokkal, amelyek célja 
felkészíteni az egyéneket, családokat és társadalmakat a változó gazdasági körülményekhez és 
munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásra. Az államháztartás fenntarthatóságának 
biztosítása mellett a tagállamoknak arra is hangsúlyt kell helyezniük, hogy: elősegítsék a 
munkanélküliek – és különösen a tartósan munkanélküliek – újbóli elhelyezkedését; 
fenntartható és minőségi munkahelyeket teremtsenek, valamint növeljék a munka 
termelékenységét és elosztását; beruházzanak az oktatásba és képzésbe, javítsák az oktatási 
eredményeket, valamint a friss diplomások és munkavállalók készségeit nagyobb mértékben a 
munkaerő-piaci igényekhez igazítsák; javítsák a rugalmasság és a biztonság közötti 
egyensúlyt, és elősegítsék a családi élet és a hivatás összeegyeztetését; megreformálják a 
nyugdíjrendszereket és megteremtsék a hosszabb ideig történő munkavégzés feltételeit; 
valamint küzdjenek a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

A szakpolitikák széles körét érintő szociális beruházások fontosak a megfelelő foglalkoztatási 
szintek jövőbeli biztosítása és Európa versenyképességének javítása szempontjából. Mivel a 
társadalmi és gazdasági célok összeegyeztetésére irányulnak, fontos lenne, hogy azokat a 
kormányok ne csupán kiadásként kezeljék, hanem sokkal inkább olyan befektetésként, amely 
valós jövőbeli megtérüléssel jár. Sőt mi több, a jelek szerint a válság arra kényszeríti a 
tagállamokat, hogy újragondolják szociálpolitikáikat, és megvalósítsák az „aktív jóléti 
államról” az „aktiváló jóléti államra” történő átállást, amely beruház az egyénekbe, valamint 
eszközöket és ösztönzőket biztosít a polgárok számára, ahelyett, hogy pusztán a piaci 
hiányosságok eredményeként jelentkező károkkal foglalkozna. A fentiek figyelembevételével 
gondoskodnunk kell arról, hogy a szociális beruházások fontos részét képezzék az európai 
gazdasági és foglalkoztatási politikáknak, valamint az Unió válságra adott válaszainak.

Uniós dimenzió és hatékonyabb irányítás 

A jelek szerint égető szükség van egy összehangolt uniós megközelítés kialakítására a 
szociális beruházásokra vonatkozóan. Az európai foglalkoztatási és szociálpolitikákra adott 
összehangolt uniós válasz megalkotásának első próbálkozása, a lisszaboni stratégia, az 
európai foglalkoztatási stratégiával karöltve a gyenge irányítás miatt nem hozta a várt 
eredményeket, az Európa 2020 stratégia sikere pedig – meglátásunk szerint – sajnos 
bizonytalan, és a tagállamok határozottabb szerepvállalását teszi szükségessé. Ezért az előadó 
úgy véli, hogy a közelmúltban kidolgozott gazdasági irányítást és makrogazdasági 
felügyeletet ki kell egészíteni a foglalkoztatási és szociálpolitikák nyomon követésével. Ebben 
az összefüggésben az előadó felhívja a tagállamokat, hogy írjanak alá egy szociális 
beruházásokról szóló megállapodást, amelynek révén létrehoznák az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatási, szociális és oktatási céljai elérésének hatékonyabb irányítási és ellenőrzési 
mechanizmusát. Egyúttal felhívja a Bizottságot, hogy az uniós országokban elért előrehaladás 
figyelemmel kísérése érdekében dolgozza ki a közös szociális beruházási mutatók 
eredménytábláját. Egy valódi szociális beruházási stratégia megfelelő finanszírozást igényel, 
ezért az előadó felszólítja a Tanácsot annak biztosítására, hogy a jelenleg megvitatás alatt álló, 
a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret az európai szociális 



PR\896295HU.doc 11/11 PE485.948v01-00

HU

beruházásokhoz szükséges megfelelő költségvetési forrásokkal rendelkezzen, a strukturális 
alapokat pedig – különös tekintettel az Európai Szociális Alapra – állítsák a szociális 
beruházások támogatásának szolgálatába. 


