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B7-0000/2013

az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság „Szociális beruházás a növekedés és a 
kohézió érdekében, többek között a 2014–2020-as időszakra szóló Európai Szociális 
Alapon keresztül” című közleményéről (2013/0083)
(2013/2607(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 
5., 6., 9., 14., 147., 148., 149., 151. és 153. cikkére;

– tekintettel a „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében, többek között a 
2014–2020-as időszakra szóló Európai Szociális Alapon keresztül” című közleménnyel 
kapcsolatban a Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésre (O-[000/2013] –
B[7-/2013]);

– tekintettel a Bizottság „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében, többek 
között a 2014–2020-as időszakra szóló Európai Szociális Alapon keresztül” című, 2013. 
február 20-i közleményére (COM(2013)0083);

– tekintettel a Bizottság „Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való 
kitörés” című, 2013. február 20-i ajánlására (COM(2013)0778);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „A demográfiai és társadalmi trendek alakulása: a 
szociálpolitikák szerepe a befogadásban, a foglalkoztatásban és a gazdaságban” című, 
2013. február 20-i munkadokumentumára (SWD(2013)038);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának 
elősegítéséről szóló 2008. évi európai bizottsági ajánlás nyomon követésére – a szociális 
beruházási megközelítés felé” című, 2013. február 20-i munkadokumentumára 
(SWD(2013)039);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „3. kétéves jelentés a közérdekű szolgáltatásokról” 
című, 2013. február 20-i munkadokumentumára (SWD(2013)040);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „Tartós ápolás-gondozás az idősödő társadalomban: 
kihívások és szakpolitikai lehetőségek” című, 2013. február 20-i munkadokumentumára 
(SWD(2013)041);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „A hajléktalanság problémájának kezelése az Európai 
Unióban” című 2013. február 20-i munkadokumentumára (SWD(2013)042);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „Beruházás az egészségbe” című 2013. február 20-i 
munkadokumentumára (SWD(2013)043);

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „Szociális beruházás az Európai Szociális Alapon 
keresztül” című 2013. február 20-i munkadokumentumára (SWD(2013)044);
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– tekintettel a 2013. évi éves növekedési jelentésről 2012. november 28-án kiadott bizottsági 
közleményre (COM(2012)0750), és a közös foglalkoztatási jelentés ahhoz mellékelt 
tervezetére;

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves 
növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai” című, 2013. február 6-i 
állásfoglalására1;

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

– tekintettel az „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című 2012. április 18-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0173);

– tekintettel a Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésére, valamint az e 
tárgyhoz kapcsolódó, „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című 2012. június 14-i 
állásfoglalására2;

– 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 menetrendje” című 2011. október 26-i 
állásfoglalására3;

– 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 véleményére4, 
valamint az arról szóló 2011. november 15-i saját állásfoglalására5;

– tekintettel a „A »Több lehetőséget a fiataloknak« kezdeményezés” című 2011. december 
20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0933);

– »tekintettel a Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésére, valamint az e 
tárgyhoz kapcsolódó, „A »Több lehetőséget a fiataloknak« kezdeményezés” című 2012. 

május 24-i állásfoglalására6;«
– tekintettel a Bizottság „A fiatalok bevonása a foglalkoztatásba” című, 2012. december 5-i 

közleményére (COM(2012)0727);

– tekintettel az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról szóló, 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0053.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 HL C 238., 2011.8.25., 130–134. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0495.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0224.



PE508.296v01-00 4/13 RE\933560HU.doc

HU

2010. szeptember 7-i állásfoglalására1;

– tekintettel az Európai Tanács által 2011. március 7-én elfogadott, a férfiak és a nők közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020);

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló 
bizottsági ajánlásról szóló, 2008. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2008)0639), 
és az erre vonatkozó 2009. május 6-i állásfoglalására2;

– 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 állásfoglalására3;

– tekintettel „Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés” című 
bizottsági közleményre (COM(2009)0545), és az arról szóló 2010. május 20-i 
állásfoglalására4;

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2012. március 
14-i bizottsági javaslatra (COM/2011/0607 végleges/2 – 2011/0268 (COD)) és az arra 
vonatkozó 2012. augusztus 20-i jogalkotási állásfoglalás-tervezetre5;

– tekintettel a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint 
a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör 
kialakítása” című, 2012. november 20-i állásfoglalására6;

– tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, 
valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út” című,  2013. február 6-i 
állásfoglalására7;

– tekintettel a szociális beruházásokról szóló megállapodásról mint a válságra adott 
válaszról szóló, 2012. november 20-i állásfoglalására8;

– tekintettel a Bizottságnak a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak 
menetrendjéről szóló, 2012. február 16-i közleményére (COM(2012)0055);

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

A. mivel a pénzügyi konszolidáció érdekében hozott intézkedések sok országban oda 
vezettek, hogy a kiadásokra vonatkozó rövid távú célkitűzéseket részesítették előnyben 
ahelyett, hogy a fenntartható fejlődésbe, foglalkoztatásba, társadalmi kohézióba és 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0299.
2 HL C 212. E, 2010.8.5., 23. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA (2009)0370.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0190.
5 A7-0250/2012.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0429.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0050.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0419.
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versenyképességbe ruháztak volna be az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése 
érdekében;

B. mivel a jól irányzott szociális beruházások stabilizálják a gazdaságot, előmozdítják a 
foglalkoztatást és gazdagítják a munkaerő készségeit, ezáltal növelve az EU 
versenyképességét;

C. mivel a rendelkezésre álló álláshelyek növekvő készségigénye és a jövőbeli 
munkahelyteremtő ágazatok által megkövetelt készségek az oktatási és képzési 
programokba történő megfelelő mértékű beruházást kívánnak meg;

D. mivel az uniós háztartások átlagos jövedelme csökken, a hosszú távú munkanélküliség 
pedig, csakúgy mint a szegénység és a társadalmi kirekesztés – az aktív keresők fokozódó 
elszegényedését és a társadalmi polarizációt is ideértve – sok tagállamban növekszik;

E. mivel jelenleg a munkaképes korú népesség 10,5%-a munkanélküli;

F. mivel az Európai Tanács 2012. január 30-i nyilatkozata szerint: „A növekedés és a 
foglalkoztatás csak akkor fog helyreállni, ha következetes és szilárd alapokon nyugvó 
megközelítést alkalmazunk, amely ötvözi a növekedési célú beruházást megőrző 
költségvetési konszolidációt, a stabil makrogazdasági politikákat és a társadalmi kohéziót 
megőrző aktív foglalkoztatási stratégiát”;

G. mivel a jelenlegi válság hatásai a demográfiai változásokkal együtt kihívást jelentenek a 
szociális jóléti rendszerek és a tisztességes szociális biztonság számára (ideértve a 
törvényileg szabályozott és önkéntes társadalombiztosítási rendszereket is);

H. mivel az Unión belül jelenleg a fiatalok 22,8%-a munkanélküli, az ifjúsági 
munkanélküliség pedig egyes tagállamokban meghaladja az 50%-ot; 

I. mivel 8,3 millió nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 25 év alatti 
európai polgár van, és ezek a számok csak növekednek, ami e fiatalok elveszett 
nemzedékké válásával fenyeget;

J. mivel a gyermekek 19%-át fenyegeti az elszegényedés veszélye, míg a teljes uniós 
népesség arányában ez átlagosan 16%;

K. mivel az uniós polgárok 8%-a él súlyos anyagi deprivációban, és nem engedhet meg 
magának egy sor, Európában a tisztességes élethez nélkülözhetetlennek tartott dolgot;

L. mivel a gyermekek 15%-a hagyja el úgy az iskolát, hogy nem részesül középiskolai 
oktatásban, és mivel az uniós polgárok 10%-a él aktív kereső nélküli háztartásban; 

M. mivel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a számok 
sok tagállamban továbbra is nőnek, részben a pénzügyi konszolidációs intézkedések 
hatására;

N. mivel a pénzügyi, gazdasági és szociális válság a legnagyobb mértékben a 
legsérülékenyebb lakossági csoportokat, így az időseket és a fogyatékkal élőket sújtotta; 
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O. mivel a munkaerő-piaci integráció nem lehet a minimáljövedelemre és a minőségi 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre való jogosultság előfeltétele, mivel ezek 
előfeltételei a munkaerőpiacra való belépésnek;

P. mivel a megszorító intézkedések – köztük a közszolgáltatások és a szociális segélyezés 
területén végrehajtott költségvetés-csökkentések – nem súlyosbíthatják a leghátrányosabb 
helyzetben lévők életkörülményeit, illetve nem tehetik ki az embereket a munkanélküliség 
veszélyének;

Q. mivel minden megszorító politikának intelligensnek kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
nagy politikai prioritásokba való kontraciklikus beruházást;

R. mivel a társadalom peremére szorult közösségek – az európai romák nagy százalékát is 
ideértve – nyomasztó szociális és gazdasági körülmények között élnek, és gyakran súlyos 
megkülönböztetés és szegregáció sújtja őket az élet minden területén;

S. mivel az első arra mutató jelek, hogy egy fiatal el fogja hagyni az iskolát, a szegénység 
ciklikus újratermelődésének figyelmeztető jelei;

T. mivel a hajléktalanság továbbra is valamennyi uniós tagállamban élő probléma, a 
szegénység és a nélkülözés egyik legszélsőségesebb formája, amely rombolja az emberi 
méltóságot és a lakhatáshoz való alapvető emberi jogba ütközik; 

U. mivel a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés biztosítása valamennyi tagállam 
nemzetközi kötelezettsége, melynek során a szociális lakások kínálata párhuzamosan 
jelenik meg a piacon jelen lévő lakáskínálat mellett;

V. mivel különleges intézkedésekre van szükség a hajléktalanok társadalmi integrációjának 
és társadalmi kirekesztettségük elkerülésének érdekében; 

W. mivel a szegénység és társadalmi kirekesztettség továbbra is kulcsfontosságú 
meghatározója marad az egészségi állapotnak és az életkörülményeknek, különös 
tekintettel a gyermekszegénység által a gyermekek egészségére és jólétére gyakorolt 
hatásra; 

X. mivel az Unióban továbbra is alkalmaznak a munkahelyeken nemi alapú 
megkülönböztetést, illetve továbbra is fennállnak a nemek közötti bérszakadékok és az 
ebből adódó nyugdíjkülönbségek;  

Y. mivel az Unióban a nőknek csupán 63%-a dolgozik, míg a dolgozó férfiak aránya 76%, 
ami részben a családi és a szakmai élet összeegyeztetését segítő támogatási hálózatok és 
konkrét intézkedések hiányának a számlájára írható;

Z. mivel a nemek közötti egyenlőség kérdése döntő szerepet játszik az Európa 2020 stratégia 
kiemelt céljainak elérése szempontjából, lévén, hogy a nők képezik a legnagyobb 
mindeddig kihasználatlan munkaerő-piaci tartalékot, s ezért az Európai Szemeszter 
részeként a nemek közötti esélyegyenlőségre irányuló konkrét intézkedéseket és célzott 
szakpolitikákat kell kidolgozni;
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AA. mivel nők vezetik a legtöbb háztartást, ők képezik az egyedülálló szülők és a 
gondozók nagy részét, az aktív befogadási politikák átfogó intézkedéseket tesznek 
szükségessé a nők munkaerő-piaci részvételének növelése érdekében;

1. üdvözli a Bizottság szociális beruházási csomagját, amely megteremti a szükséges 
kapcsolódási pontokat a nemzeti szociális politikák, az Európai Szemeszterhez 
kapcsolódó reformfolyamat és az érintett uniós kohéziós alapok között;

2. emlékeztet arra, hogy a szociális beruházások mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból megtérülnek, mivel megelőzik és kezelik a szociális kockázatokat; a 
szociális beruházások olyan közpolitikákra és humántőke-befektetési stratégiákra 
összpontosítanak, amelyek segítik a változó munkaerőpiacra történő átállást és lehetővé 
teszik a jövőbeli munkahelyteremtő ágazatok által megkívánt új készségek megszerzését;

3. hangsúlyozza, hogy a szociális beruházást a tagállamoknak nem kiadásként, hanem 
elsősorban olyan befektetésként kellene kezelniük, amely kettős hasznot és hosszú távú 
eredményeket hoz;

4. ezért megjegyzi, hogy a célzott szociális beruházásoknak a tagállami gazdasági és 
foglalkoztatási politikák fontos részét kell képezniük, és azokat be kell építeni az Európai 
Szemeszter folyamatába az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási, szociális és oktatási 
célkitűzéseinek elérése érdekében;

5. üdvözli ezért, hogy a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy foglaljanak bele szociális 
beruházásokat közép- és hosszú távú költségvetési célkitűzéseikbe, valamint nemzeti 
reformprogramjaikba; 

6. ebben az összefüggésben felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokban elért 
előrehaladás figyelemmel kísérése érdekében mihamarabb dolgozzon ki közös szociális 
beruházási mutatókat alkalmazó és riasztási mechanizmust is magában foglaló 
eredménytáblát;

7. ismételten felhívja a tagállamokat egy szociális beruházásokról szóló megállapodás 
aláírásának megfontolására, amely meghatározná a célokat és megerősített ellenőrzési 
mechanizmust hozna létre az Európa 2020 stratégia céljainak elérésére irányuló 
erőfeszítések javítására;

8. üdvözli, hogy a Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a kohéziós politikai források legalább 
25%-át fordítsák humán tőkére és szociális beruházásra az Európai Szociális Alapon 
keresztül; 

9. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a szociális politikákra fordított kiadások 
hatékony felügyeletét annak érdekében, hogy a forrásokat célzott és hatékony 
intézkedésekre irányítsák át és elkerüljék a felesleges adminisztratív terheket;

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

10. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy a következő országspecifikus ajánlásokban 
foglalkozzon az aktív keresők szegénységével, azon személyek szegénységével, akiknek 
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nincs vagy csak korlátozott kapcsolatuk van a munkaerőpiaccal, valamint az idősek 
szegénységével; felkéri az Európai Tanácsot, hogy kiemelten támogassa ezt az 
iránymutatást;

11. hangsúlyozza a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadására irányuló európai stratégia 
három fő alkotóelemét, nevezetesen a megfelelő jövedelemtámogatást, a befogadó 
munkaerőpiacokat és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

12. emlékezteti a tagállamokat, hogy az aktív befogadásra irányuló szakpolitikák:

– legyenek összhangban az oktatás-, szociál- és foglalkoztatáspolitikák, valamint az egész 
életen át tartó tanulás életciklus alapú szemléletmódjával, 

– legyenek egyediek, célzottak és szükségletorientáltak, 

– integrált megközelítésen alapuljanak, és segítsék elő a részvételt, továbbá 

– tartsák tiszteletben a részvétel lehetővé tételéhez elengedhetetlen előfeltételeket 
anélkül, hogy olyan feltételeket kötnének ki, amelyek veszélyeztetik a megélhetéshez 
szükséges minimumjövedelmet;

13. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák mindenki számára a szociális szolgáltatások 
minőségét és hozzáférhetőségét, különös tekintettel az egészségügyre, a tartós ápolásra, az 
oktatásra, az energia- és vízellátásra, a közlekedésre és a távközlésre;

14. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra szociális alaptarifák biztosítását a 
veszélyeztetett csoportok számára, többek között az energia és a tömegközlekedés, illetve 
a mikrohitelek terén;

15. felhív a romákat képviselő szervezetek aktív bevonására a 2020-ig tartó nemzeti 
romaintegrációs stratégiák kidolgozásába és végrehajtásába;

16. felhívja a Bizottságot, hogy állítson össze konkrét és részletes ütemtervet a civil 
társadalom részvételén alapuló aktív befogadási stratégia megvalósítására; hangsúlyozza, 
hogy a menetrendnek meg kell határoznia a határidőket, valamint a reális minőségi és 
mennyiségi célokat, amelyeket bizonyos mutatók megvizsgálását és az érintett felek 
részletes párbeszédét követően kell meghatározni, valamint a menetrendet szorosan 
nyomon kell követni a nyitott koordinációs módszer segítségével; 

A gyermekszegénység elleni küzdelem 

17. üdvözli a Bizottságnak „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja: A szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című bizottsági 
közleményben közzétett, gyermekszegénységre vonatkozó ajánlását; emellett felhív a 
gyermekek jogainak az Európai Unió Alapjogi Chartájába való belefoglalására;

18. ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
értelmében minden gyermeknek és fiatalnak joga van az oktatáshoz, ideértve azokat a 
gyermekeket és fiatalokat is, akiknek nincs tartózkodási engedélyük abban az országban, 
ahol tartózkodnak;
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19. hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemnek a válaszlépések helyett a 
megelőzésre kell irányulnia, illetve a magas színvonalú kora gyermekkori oktatáshoz és 
gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés vezérelvén kellene 
alapulnia;

20. ebben az összefüggésben ösztönzi a gyermekek célját szolgáló olyan létesítmények 
fokozott ütemben történő létrehozását, mint a tanítási és a szünidei időszak alatt egyaránt 
rendelkezésre álló foglalkoztató központok, valamint az iskolán kívüli kulturális és 
soprttevékenységek biztosítását;

21. hangsúlyozza, hogy szükséges megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítani e szolgáltatások, 
különösen a szegény és veszélyeztetett családokat – többek között a fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő családokat, az egyszülős családokat és nagycsaládokat – támogató 
szakpolitikák számára;

22. kiemeli gyermek–szülő kapcsolat és a szülőknek nyújtott támogatás jelentőségét, ami 
ahhoz szükséges, hogy segítse őket szülői feladataik ellátásában, így megelőzve azt, hogy 
a gyermekeket elválasszák szüleiktől és a súlyos szegénység miatt gyámság alá helyezzék;

A hajléktalanság problémájának kezelése 

23. üdvözli a Bizottság szolgálatainak a hajléktalanság problémájának kezeléséről szóló 
munkadokumentumát; 

24. emlékeztet az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája végrehajtására vonatkozó 
konkrét és részletes ütemtervre irányuló parlamenti felkérésre;

25. hangsúlyozza, hogy a szociális lakásokba való beruházást – a szegénység 
követmezményeinek enyhítésében betöltött alapvető szerepe mellett – helyénvaló olyan 
szociális beruházásnak tekinteni, amely hosszú távon méltényos munkahelyek 
teremtéséhez és fenntartható növekedéshez vezet.

26. felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a szociális lakások iránti kérelmezés 
tekintetében fennálló felesleges igazgatási terheket, illetve a kisebbségek vagy 
veszélyeztetett csoportok hátrányos megkülönböztetését, hogy mindenki számára 
biztosuljon az egyenlő hozzáférés lehetősége; 

27. emlékeztet, hogy a háztartási kiadások nagy részét rendszerint az energiaköltségek teszik 
ki, ezért felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a háztartási energiahatékonysággal 
kapcsolatos politikáikat;

Közérdekű szociális szolgáltatások

28. kéri, hogy az EUMSZ 14. cikke alapján dolgozzanak ki keretirányelvet az általános 
érdekű szociális szolgáltatások minőségéről és elérhetőségéről, különösen az egészségügy, 
az oktatás, a tömegközlekedés, az energia, a víz és a távközlés területén; 

A fiatalok foglalkoztatása

29. hangsúlyozza, hogy a fiatalok foglalkoztatásába való beruházást a nemzeti szociális 
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beruházási stratégiák kulcsfontosságú részévé kell tenni; 

30. sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsanak végre határozott intézkedéseket a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdése érdekében, különösen a korai iskola- és képzéselhagyás, 
a tanulószerződéses gyakorlati képzésekből való lemorzsolódás megelőzése, valamint 
annak révén, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok 
számára átfogó stratégiákat dolgoznak ki;  

31. hangsúlyozza, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok 
számára megvalósított szociális beruházás csökkentené a fiatalok munkaerőpiacról való 
kiszorulásából következő aktuális gazdasági veszteséget, amit az Eurofound 153 milliárd 
euróra, azaz az uniós GDP 1,2%-ára tesz;

32. megjegyzi, hogy a fiatalokat célzó szociális beruházás megvalósulhat iskolák, képzési 
központok és helyi vagy regionális vállalkozások közötti partnerségek formájában, 
amelyek szakképzést és magas szintű ifjúsági gyakornoki programokat, vállalkozások 
együttműködésével nyújtott szakképzési programokat, illetve tapasztaltabb munkavállalók 
vezetésével zajló mentori programokat biztosítanak a fiatalok foglalkoztatása, munka 
közbeni szakképzése, valamint az oktatásból a munka világába való jobb átmenet 
biztosítása, továbbá az európai és regionális mobilitás elősegítése érdekében;

33. hangsúlyozza, hogy szükség van a tagállamok összehasonlíthatóságát lehetővé tevő 
statisztikai információra az ifjúsági munkanélküliség és a fiatalokra vonatkozó 
munkaerőpiaci kiadások tekintetében;

Munkahelyteremtés és a munkaerőpiacok

34. figyelmeztet arra, hogy a megszorító intézkedések nem veszélyeztethetik a foglalkoztatás 
minőségét, sem a szociális védelmi, egészségügyi és biztonsági normákat;

35. ismételten felhívja a tagállamokat, hogy szociális beruházási programjaik részeként 
fogadjanak el munkahelyteremtést elősegítő intézkedéseket, például a munkát terhelő 
adókat alakítsák át oly módon, hogy az ösztönözze a foglalkoztatást, mozdítsák elő és 
támogassák az önfoglalkoztatást és a vállalkozásindítást, javítsák a vállalkozási 
tevékenységek keretfeltételeit, segítsék elő a kkv-k finanszírozáshoz jutását, az informális 
és feketemunkát alakítsák át bejelentett munkává, a munkaerőpiacokat újítsák meg oly 
módon, hogy azok alkalmazkodóbbak, dinamikusabbak és befogadóbbak legyenek, illetve 
korszerűsítsék a bérmeghatározási rendszereket annak érdekében, hogy a bérek a 
termelékenység tendenciáihoz igazodjanak;

36. hangsúlyozza, hogy szükségszerű a kulcsfontosságú ágazatok, például a környezetbarát 
gazdaság, az egészségügyi és szociális ellátás és az IKT-ágazat munkahelyteremtő 
potenciáljának kiaknázása, ami kizárólag az új készségekbe való megfelelő beruházás 
révén válik lehetségessé;

37. megjegyzi, hogy a rugalmas biztonság elvének tiszteletben tartása egyaránt lehetővé teszi 
a munkások megfelelő szociális védelmét és az új készségek elsajátítását lehetővé tevő 
szakképzést és szakmai előmenetelt;  
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Szociális vállalkozó szellem

38. üdvözli a szociális vállalkozó szellem és a veszélyeztetett csoportok mikrohitelekhez való 
hozzáférésének központba helyezését, hangsúlyozza, hogy ezek alapvető fontosságú 
elemek a szociális beruházás összefüggésében, mivel új, fenntartható munkahelyek 
létrehozását teszik lehetővé;

39. sajnálja, hogy a közlemény nem emeli ki a Grundtvig program jelentős szerepét a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzésében, illetve a szociális beruházás 
ösztönzésében, felkéri a Bizottságot, hogy növelje az élethosszig tartó tanulási 
programokkal, a szakoktatással és szakképzéssel kapcsolatos tudatosságot, továbbá felkéri 
a tagállamokat, hogy javítsák ezek színvonalát és hozzáférhetőségét;

40. kiemeli az uniós pénzügyi eszközök – többek között az európai szociális vállalkozási 
alapok – fontos szerepét a szociális vállalkozások számára a pénzügyi piacokhoz nyújtott 
hozzáférés javításában;

41. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az adatok nyilvánosságra hozatala közös 
európai keretének bevezetését, amely garantálná a tagállamok szociális vállalkozásaiba 
való beruházásokra vonatkozó átlátható tájékoztatást és ösztönözné az országok által 
egymásra gyakorolt nyomás kialakulását;

42. sajnálatosnak tartja, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás továbbra is a környezeti 
normákra összpontosít a társadalmi normák helyett, amelyek alapvető fontosságúak a 
gazdasági növekedéshez és a szociális konvergenciához vezető társadalmi légkör 
helyreállítása tekintetében;

A nemekkel kapcsolatos kérdések

43. üdvözli a tényt, hogy a szociális beruházási stratégiákról szóló bizottsági közlemény a 
nemekre vonatkozó szempontokat is vizsgál;

44. csatlakozik a Bizottság azon felkéréséhez, amelyben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
ruházzanak be olyan szolgáltatásokba – mint például a megfizethető, jó minőségű, egész 
napos óvodai helyek és idősgondozást kínáló intézmények –, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget, elősegítik a hivatás és a magánélet közötti jobb egyensúlyt és 
megteremtenek egy olyan keretet, amely lehetővé teszi a munkaerőpiacra való belépést 
vagy újra belépést;

45. ismételten felhívja a figyelmet a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő oktatási 
rendszerek fontosságára, amelyek a gyermekek számára lehetőséget biztosítanak 
tehetségük felfedezésére és így hosszú távon elkerülhetővé teszik a nemi szegregáció 
kialakulását a munkaerőpiacon; 

46. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és erősítsék meg a nemek közötti 
egyenlőséget nemzeti szakpolitikáik és nemzeti reformprogramjaik (NRP) keretében;

Uniós alapok
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47. kiemeli a kohéziós politika és a strukturális alapok fontos szerepét a szociális beruházások 
elősegítésében; ennek kapcsán felhívja a figyelmet az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) a válság következményeitől szenvedő munkavállalók 
elszegényedésének megelőzésében, valamint az európai Progress mikrofinanszírozási 
eszköznek a vállalkozó szellem támogatásában nyújtott jelentős hozzájárulására;

48. üdvözli, hogy a Bizottság kiemeli az Európai Szociális Alapot, mint a szociális beruházás 
elősegítésére irányuló fő eszközt; üdvözli ebben a vonatkozásban, hogy a kohéziós 
politikai finanszírozás legalább 25%-át az Európai Szociális Alap (ESZA) számára kell 
elkülöníteni, illetve, hogy az ESZA 20%-át minden tagállamban a társadalmi befogadás és 
a szegénység elleni küzdelem elősegítésére kell előirányozni;

49. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret megfelelő költségvetési forrást tartalmazzon a szociális 
beruházások EU-n belüli serkentésére és támogatására;

50. felhív arra, hogy a fiatalok foglalkoztatását célzó új kezdeményezés számára elkülönített 6 
milliárd eurót a többéves pénzügyi keret által érintett időszak első éveire ütemezzék, hogy 
sürgősen kezelhető legyen az ifjúsági munkanélküliség kérdése és ifjúsági garanciák 
legyenek megvalósíthatóak; felhív arra, hogy az ifjúsági garanciák euróövezeten belüli 
megvalósításának költségeit a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 21 milliárd euróra becsli 
és ezért felszólít az elkülönített összeg felfelé való módosítására a többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálatának keretében;

51. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó szándékát, hogy megvizsgálja új pénzügyi eszközök, 
különösen pedig a szociális beruházási kötvények használatának lehetőségeit az állami 
szociális beruházások tőkeáttételének növelése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő részletesebb javaslatokat eben e kérdésben; 

A GMU társadalmi dimenziója

52. úgy véli, hogy az eurózónán belül alkalmazott költségvetési fegyelmet nem csupán 
költségvetési és makrogazdasági referenciaértékek alapján kellene mérni, hanem ezeket ki 
kellene egészíteni foglalkoztatási és szociális referenciaértékekkel is annak érdekében, 
hogy biztosítsák a szociális beruházás megfelelő szintjét a tagállamokban, s ezáltal 
garantálják az uniós szociális modell fenntarthatóságát;

53. megismétli, hogy az európai szociális paktumnak az alábbi keretelemeken kell nyugodnia:

– az európai gazdasági kormányzás létrehozásának javított szociális kormányzással kell 
párosulnia, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a szociális partnerek autonómiáját  
és a társadalmi és háromoldalú párbeszéd jelentőségét,

– meg kell határozni az Európai Ifjúsági Garancia, a gyakornokság és a szakmai 
gyakorlatok minőségi kerete, a tisztességes és hozzáférhető közszolgáltatások, a 
tisztességes megélhetést biztosító bérek és az aktív keresők szegénységben élését 
megakadályozó minimálbérek, a szociális védelemhez való hozzáférés és a 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága, valamint a megfizethető és megfelelő szociális 
lakhatáshoz való hozzáférés bevezetéséhez szükséges eszközöket; szociális védelmi 



RE\933560HU.doc 13/13 PE508.296v01-00

HU

minimum az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, a létbiztonsághoz való egyenlő 
hozzájutás biztosítása érdekében; szociális jegyzőkönyv végrehajtása az alapvető 
szociális és munkajogok védelme érdekében; azonos értékű munkáért járó azonos bérezés 
és egyenlő jogok mindenki számára; valamint megújított egészségvédelmi és biztonsági 
stratégia,

– új jogalkotási kezdeményezés a nemzeti parlamentek azon jogára nézve, hogy a 
Szerződés 352. cikke alapján, „zöld kártyaként” jogalkotási kezdeményezést kérjenek a 
Bizottságtól,

– megfelelő források biztosítása a szociális beruházás számára – többek között a kohéziós 
alapok keretében elérhető finanszírozás 25%-ának biztosítása az ESZA számára –, 
projektkötvények biztosítása a szociális beruházás érdekében, és közös célok kitűzése az 
oktatásba való befektetés tekintetében;

54. felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a munkanélküli segélyre vonatkozó minimum 
bevezetésének megvalósíthatóságával és hozzáadott értékével; 

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


