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Módosítás 1
Guido Reil, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet, Nicolaus Fest
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0016/2019
Yana Toom
Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája
(2019/2111(INI))

Az A9-0016/2019 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az euróövezet foglalkoztatási és szociális 
politikájáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel bár az euróövezetben nő a foglalkoztatási ráta (2018 utolsó negyedévében 73,5% 
volt), a tagállamok között továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak; mivel az 
ifjúsági munkanélküliség és a tartós munkanélküliség aránya továbbra is 
elfogadhatatlanul magas;

B. mivel az Európa 2020 stratégia kudarcot vallott, tekintve, hogy célját még messze nem 
sikerült elérni;

C. mivel egyes tagállamokban létfontosságú fokozni a beruházásokat a reálgazdaság 
fellendítéséhez és annak biztosításához, hogy ezek a tagállamok jó minőségű 
közszolgáltatásokat és szociális szolgáltatásokat tudjanak nyújtani polgáraik számára, 
különösen az oktatás, a nyugdíjak és az egészségügy területén;

1. kiemeli, hogy a Bizottság és annak az Európa 2020-hoz hasonló propagandastratégiái 
teljes mértékben kudarcot vallottak a munkanélküliségi válság kezelésében;

2. rámutat, hogy a munkaerőpiacok sok tekintetben eltérőek a tagállamok, sőt a 
tagállamokon belüli egyes régiók között, például különböző keretrendszereket 
alkalmaznak, és ezek a keretrendszerek a történelem során – regionális és nemzeti 
szinten is – meghatározott irányvonalak mentén fejlődtek, amelyek szorosan 
összefüggnek az érvényben lévő szociális védelmi rendszerek hagyományaival; továbbá 
rámutat, hogy e különböző munkaerőpiacok eltérő keretrendszerei határozzák meg, 
milyen intézkedésekre van szükség helyi, regionális vagy nemzeti szinten a népesség 
különféle csoportjai körében a foglalkoztatás javításához, valamint a munkanélküliségi 
ráta csökkentéséhez;
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3. kiemeli, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitikai kezdeményezéseknek a tagállamoktól 
kell származniuk; emlékeztet arra, hogy csak a tagállamok dönthetnek hazai 
politikáikról, amelyek révén segítik a fiatalokat abban, hogy jó minőségű munkahelyet 
találjanak; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak jogot kell biztosítani arra, hogy a 
munkaerőpiacot érintő politikáikban elsőbbséget biztosítsanak saját állampolgáraiknak a 
harmadik országbeli állampolgárokkal szemben;

4. kitart amellett, hogy a Bizottság hagyjon fel az uniós szintű kiegyensúlyozatlan 
szakpolitikai előírásokkal, és így a tagállamok nemzeti szinten hozhassanak 
intézkedéseket, ezáltal egyedi választ adva állampolgáraik sajátos problémáira és 
aggályaira;

5. hangsúlyozza, hogy nem lehet és nem szabad, hogy a közös kihívások és célkitűzések 
közös európai foglalkoztatáspolitikát eredményezzenek; azon a véleményen van, hogy a 
munkaerőpiacot és a foglalkoztatást érintő politika kizárólag a tagállamok hatáskörébe 
tartozhat, ezért elutasítja a Bizottság országspecifikus ajánlásait;

6. megjegyzi, hogy az ifjúsági munkanélküliség szintje számos tagállamban továbbra is 
igen magas; azon a véleményen van, hogy az e területre vonatkozó uniós pénzügyi 
eszközök nem hatékonyak, és csak korlátozott eredménnyel jártak; úgy véli, hogy az 
egyes országokban és régiókban fennálló súlyos ifjúsági munkanélküliség több okkal 
függ össze, nem utolsósorban a gazdasági és monetáris unióval, és csak megfelelő 
ösztönzőket teremtő nemzeti politikákkal orvosolható; 

7. megállapítja, hogy Európa népessége öregszik; rámutat, hogy növelni kell az 50 év 
feletti munkavállalók foglalkoztatási arányát, mind a különböző területeken 
tevékenykedő vállalatok számára nyújtott ösztönzők, mind pedig az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségeihez való hozzáférés biztosítása révén;

8. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a fogyatékossággal élő 
személyek munkaerőpiaci lehetőségeinek és integrációjának további javítása érdekében;

9. megjegyzi, hogy a digitalizáció lehetőségeket és kockázatokat is rejt magában; 
hangsúlyozza, hogy a technológiai fejlődés a megfelelő készségekkel rendelkező 
személyek iránti megnövekedett igényt eredményezett; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
javítsák a digitális készségekkel kapcsolatos átfogó oktatás keretrendszerét, ugyanakkor 
védelmezzék a kézműves ágazatot és a mikrovállalkozásokat; megjegyzi, hogy az 
euróövezet kis- és középvállalkozásait érintő egyik legnagyobb kihívás a szakképzett 
munkaerő hiánya; megállapítja, hogy míg egyes országokban a szakképzett 
munkavállalók hiánya a munkaerő szűkösségét jelzi, más országokban a rendelkezésre 
álló munkaerő és a vállalkozások tényleges szükségletei közötti strukturális szakadékot 
tükrözi; ösztönzi a tagállamokat, hogy oktatási és képzési rendszereiket oly módon 
alakítsák át, hogy azok a munkaerőpiaci igények kielégítésére alkalmas készségek és 
kompetenciák fejlesztését tegyék lehetővé;

10. hangsúlyozza, hogy a szociálpolitikának és a szociális védelemnek kizárólagos 
tagállami hatáskörbe kell tartoznia és ott is kell maradnia; elutasít bármilyen törekvést, 
amely a tagállamok különféle területekhez kapcsolódó szociálpolitikáinak és szociális 
védelmi rendszereinek egységesítésére irányul; elutasítja az európai munkanélküli-
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járadék viszontbiztosítási rendszerre irányuló javaslatot, mivel az újabb lépést jelent a 
transzferunió irányába; azon a véleményen van, hogy egy ilyen rendszer nem oldaná 
meg azokat a strukturális nemzeti vagy regionális munkaerőpiaci problémákat, amelyek 
tartós jellegűek, és amelyek hátterében a hibás politikák követése áll;

11. megjegyzi, hogy bár a szegénység csökken, mértéke még mindig elfogadhatatlanul 
magas; hangsúlyozza, hogy a szegénység elleni küzdelem legjobb eszköze a tisztességes 
munkahelyek teremtése; hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység számos különböző 
okra vezethető vissza, és az ezzel kapcsolatos kérdések, például az egészségügy, az 
oktatás, a gyermekgondozás, a táplálkozás és a lakhatás a tagállamok hatáskörébe és 
felelősségi körébe tartoznak; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a gyermekszegénység 
problémáját kezeljék prioritásként;

12. ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a foglalkoztatottak olyan bért kapjanak, 
amelynek révén méltó életet élhetnek saját országukban; ennek kapcsán emlékeztet arra, 
hogy a minimálbér meghatározására vonatkozó bármely döntés a tagállamok előjoga;

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

Or. en


