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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a gazdasági és monetáris unió (GMU) szociális 
dimenziójáról szóló bizottsági közleményről
(2013/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Bizottság „A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i közleményére (COM(2013)0690),

- tekintettel Herman von Rompuy, az Európai Tanács elnöke Európai Tanácshoz intézett, 
„A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című, 2012. június 26-i jelentésére (EUCO 
120/12),

- tekintettel a Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete – Európai 
vitaindító” című, 2012. november 30-i közleményére (COM(2012)0777),

- tekintettel az Európai Tanácsnak a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésére vonatkozó 
ütemtervről szóló 2012. december 14-i következtetéseire (EUCO 205/12), 

- tekintettel a Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió felé – A 
Konvergencia- és Versenyképességi Eszköz bevezetése” című, 2013. március 20-i 
közleményére (COM(2013)0165),

- tekintettel a Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió felé – A jelentős 
gazdaságpolitikai reformtervek előzetes koordinációja” című, 2013. március 20-i 
közleményére (COM(2013)0166), 

- tekintettel az Európai Tanács 2013. március 14-i (EUCO 23/13) és 2013. június 28-i 
(EUCO 104/2/13) következtetéseire,

- tekintettel „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című 2012. november 20-i 
állásfoglalására1,

- tekintettel a Bizottság „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében – többek 
között a 2014–2020-as Európai Szociális Alap végrehajtása révén” című, 2013. február 
20-i közleményére (COM(2013)0083) és az erre vonatkozó 2013. június 12-i saját 
állásfoglalására2, 

- tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) „A gazdaságpolitikai 
koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2013. évi prioritások végrehajtása” című 
2013. szeptember 30-i jelentésére3,

- tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) által szervezett, „A gazdasági 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  P7_TA-PROV(2013)0266.
3  A7-0322/2013.
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és monetáris unió (GMU) társadalmi dimenziója – A munkanélküli-ellátás európai 
rendszere” című 2013. július 9-i nyilvános meghallgatásra,

- tekintettel az Európai Bizottságon belül a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságán (DG EMPL) létrejött munkacsoport által 
közzétett, az automatikus stabilizátorokról szóló, 2013. október 4-i munkadokumentumra, 

- tekintettel az Európai Politikai Központ (EPC) „A valódi, szoros gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának kialakítása” című, 2013. szeptember 13-i szakpolitikai 
jelentésére,

- tekintettel a Notre Europe „Blueprint for a Cyclical Shock Insurance Scheme in the Euro 
Area” (Az euróövezet ciklikus válságokkal szembeni biztosítási rendszerének tervezete) 
című 2013. szeptemberi dokumentumára, 

- tekintettel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) „Az euróövezet költségvetési uniója felé” című 
2013. szeptemberi személyzeti vitaanyagára (SDN/13/09), 

- tekintettel a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójáról a Bizottsághoz intézett 
xxx (O-000000/2013 – B7-0000/2013) és a Tanácshoz intézett xxx (O-000000/2013 – B7 
0000/2013) kérdésre,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az EU-n belül a munkanélküliség 26,6 millió fős riasztó szintet ért el1; 

B. mivel a fiatalok munkanélküliségi aránya korábban nem tapasztalt, uniós viszonylatban 
átlagosan 23%-os szintet ért el; 

C. mivel a tartós munkanélküliség mértéke a legtöbb tagállamban emelkedett, és az EU 
egészét tekintve rekordszintet ért el;

D. mivel a strukturális munkanélküliség, valamint a munkaminőség és a munkamennyiség 
kereslete és kínálata közötti eltérés folyamatosan növekedett; 

E. mivel a szegénység szintje 2007 óta emelkedik az Unióban, miközben a háztartások 
jövedelme csökken, aminek következtében jelenleg az EU lakosságának 24,2%-át fenyegeti a 
szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség veszélye;

F. mivel az aktív keresők körében tapasztalható szegénység a válság kezdete óta folyamatosan 
növekszik; 

G. mivel az aktív keresők körében tapasztalható szegénység és az aktív kereső nélküli 
háztartások számának növekedése a gyermekszegénység szintjének emelkedését 
eredményezte;

H. mivel tartós eltérések tapasztalhatóak az uniós tagállamok között, ami a munkanélküliség 
                                               
1 A foglalkoztatásról és társadalmi helyzetről szóló uniós negyedéves áttekintés (2013. október).
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gyors polarizálódását eredményezi, különösen az euróövezeten belül; 

I. mivel a társadalmi egyenlőtlenségek gyorsabban nőttek az euróövezetben, mint az EU-ban; 

J. mivel az euróövezet külső területein tapasztalható munkanélküliségi arány 2012-ben 
átlagosan 17,3%-os szintet ért el, miközben ugyanez az érték az euróövezet belső területein 
7,1% volt; 

K. mivel a nem foglalkoztatott, oktatásban és szakképzésben nem részesülő fiatalok (NEET) 
átlagos aránya az euróövezet külső területein elérte a 22,4%-ot, miközben ugyanez az érték az 
euróövezet belső területein 11,4% volt; 

L. mivel a szegénység szintje az uniós tagállamok kétharmadában nőtt, míg egyharmadában 
stabilizálódott;

M. mivel jelentős lépésekre került sor az EU gazdasági kormányzásának megerősítése 
érdekében, de ezért Európa gazdasági és társadalmi tekintetben igen súlyos árat fizetett;

N. mivel a társadalmi egyenlőtlenségekről folyó párbeszédet egyenrangúan kell kezelni a 
makrogazdasági egyenlőtlenségekről folyó párbeszéddel;

O. mivel a gazdasági kormányzással kapcsolatos legutóbbi fejlemények egyenlőtlenséghez 
vezettek az EUMSZ 121. és 148. cikkét tekintve;

P. mivel az Uniónak tovább kell munkálkodnia az adósságteher megosztásán, hogy el 
lehessen kerülni a negatív spirált, amely szociális dömpinghez vezet a periférián és a 
központban;

Q. mivel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság július 9-én támogatta, hogy a kohéziós 
politikára szánt összeg 25%-át az Európai Szociális Alap (ESZA) számára különítsék el;

R. mivel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság július 9-én nyilvános meghallgatást tartott 
„A gazdasági és monetáris unió (GMU) társadalmi dimenziója – A munkanélküli-ellátás 
európai rendszere” címmel, amely rámutatott arra, hogy automatikus stabilizátorokra van 
szükség az euróövezet szintjén, és megvizsgálta bevezetésük lehetséges módozatait;

S. mivel a közös monetáris politika súlyosbítja az üzleti ciklusokat azáltal, hogy 
túlfűtöttséghez vezet a fellendülési szakaszban lévő országokban, és még gyengébb 
növekedést eredményez a már eleve recesszióval küzdő államokban; 

T. mivel a fiskális politika stabilizációs eszközként való alkalmazásának hatékonysága a 
gazdasági és monetáris unióban is korlátozott, egyrészt a jelentős átgyűrűző hatásokhoz 
vezető erős kereskedelmi kapcsolatok miatt, másrészt a fiskális politika Stabilitási és 
Növekedési Paktum révén történő összehangolásából adódóan;

U. mivel 2010 óta a szociális biztonságra fordított kiadások elveszítették automatikus nemzeti 
stabilizátorként betöltött szerepüket az euróövezetben;

V. mivel a minőségi szociális párbeszéd terén nagy hagyományokkal rendelkező tagállamok 
ellenállóbbnak bizonyultak a válsággal szemben; 
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W. mivel a trojka megerősítette, hogy bármely reform – és különösen a gazdasági és 
monetáris uniót érintő reformok – sikeréhez elengedhetetlen a szociális partnerek minőségi 
részvétele és a nemzeti szinten is erőteljes szociális párbeszéd;

X. mivel az Európa Tanács jogellenesnek ítélt néhány, a trojka által Görögországban előírt 
munkajogi reformot1, és az ILO megállapítása szerint számos esetben ismétlődően és nagy 
mértékben beavatkoztak a szabad és önkéntes kollektív tárgyalásba, emellett jelentős 
hiányosságok tapasztalhatók az e tagállamban hozott megszorító intézkedésekre vonatkozó 
szociális párbeszéd terén2;

1. üdvözli a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójáról szóló, régen várt bizottsági 
közleményt, amely véleménye szerint újabb lépést jelent a GMU tényleges szociális 
dimenziójának kiépítése felé; 

2. határozottan támogatja, hogy létrejöjjön a fő foglalkoztatási és szociális mutatók javasolt 
eredménytáblája, amelyet belefoglalnának a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén 
követendő eljárásba, és felhasználnának a közös foglalkoztatási jelentés elkészítésekor;

3. sajnálja, hogy a javasolt mutatók nem elég átfogóak ahhoz, hogy kiterjedjenek a tagállamok 
valamennyi foglalkoztatási és szociális helyzetére;

4. kéri, hogy a fiatalok munkanélküliségi arányára vonatkozóan javasolt mutató 30 éves korig 
terjedjen ki a fiatalokra, ahogyan azt az ifjúsági garancia önkéntes alapon előírja; 

5. kéri további mutatók – így a gyermekszegénység arányára és a tisztességes munkára 
vonatkozó mutatók, valamint egy európai létminimum-mutató – belefoglalását az 
eredménytáblába, hogy megfelelően lehessen értékelni Európa szociális helyzetét; 

6. felhívja a Tanácsot, hogy határozzon meg konkrét referenciaértékeket a foglalkoztatási és 
szociális mutatók tekintetében egy uniós szociális védelmi küszöb formájában, hogy idejében 
uniós szintű aktivizálási eszközöket lehessen életbe léptetni;

7. kéri a Bizottságot és a tagállamokat egy olyan mechanizmus felállítására, amely lehetővé 
teszi a szociális partnerek számára, hogy teljes körűen részt vehessenek a foglalkoztatási és 
szociális mutatók meghatározásában;

8. rámutat arra, hogy biztosítani kell, hogy a foglalkoztatási és szociális fejlemények nyomon 
követése proaktív intézkedésekhez vezessen, amelyek célja a tagállamok közötti szociális 
különbségek minimalizálása és a szociális dömping megelőzése; 

9. sajnálja, hogy a Bizottság nem kezelte megfelelően azt a kérdést, hogy a tagállami 
hiányszintek számításánál nem lehet figyelembe venni a szociális beruházásokat;

10. hangsúlyozza, hogy a szociális beruházásoknak a hiányszintek számításánál történő 
figyelembevétele jelentős mértékben gyengíti a strukturális alapok és a konvergenciaeszközök 
szerepét; 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125. 
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm. 
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11. sajnálja, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás keretében 
végzett kockázatelemzés nem veszi figyelembe megfelelően a tagállamok közötti kölcsönös 
függőség szociális következményeit;

12. sajnálja, hogy a Bizottság 2013. október 2-i közleményében nem mérlegelte kellően az 
automatikus stabilizátorok szerepét és módozatait, és ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 
készítsen zöld könyvet az euróövezeten belüli automatikus stabilizátorokról; 

13. üdvözli, hogy a tervek szerint – többek között a szociális párbeszédért felelős bizottság 
keretében – fokozottabban bevonják a szociális partnereket az európai szemeszter 
folyamatába az éves növekedési jelentés évenkénti elfogadása előtt;

14. sajnálja, hogy a makrogazdasági párbeszéd túlságosan formális jellegű, és e tekintetben 
kéri, hogy a szociális partnerek játsszanak még tevékenyebb szerepet az európai szemeszter 
során;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a 2014. évi éves növekedési jelentés elkészítésénél teljes 
mértékben vegye figyelembe „A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai 
szemeszter: a 2013. évi prioritások végrehajtása” című parlamenti jelentést, a gazdasági és 
monetáris unió szociális dimenziójáról szóló bizottsági közleményt, valamint a Parlament 
vonatkozó állásfoglalását; 

16. kéri az Európai Tanácsot, hogy decemberi ülésén határozzon meg konkrét lépéseket annak 
érdekében, hogy a közösségi módszer alapján a gazdasági és monetáris unió részeként 
kiépüljön egy tényleges szociális és foglalkoztatási pillér, valamint dolgozza ki alaposabban a 
munkanélküli-ellátás európai rendszere – mint az euróövezet egyik automatikus stabilizátora 
– bevezetésének módozatait; 

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és az 
európai Tanácsnak.


