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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégiáról szóló, 2019. december 
17-i bizottsági közleményre (COM(2019)0650),

– tekintettel az Európai Bizottság és a Tanács együttes foglalkoztatási jelentésére irányuló 
2019. december 17-i javaslatra (COM(2019)0653), amely a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégiáról szóló bizottsági közleményt kísérte,

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó, 
2019. december 17-i bizottsági ajánlásra (COM(2019)0652),

– tekintettel a Bizottság „A riasztási mechanizmus keretében készült 2020. évi jelentés” 
című, 2019. december 17-i jelentésére (COM(2019)0651),

– tekintettel az Európai Bizottság „2020. évi előzetes költségvetési tervek: átfogó 
értékelés” című, 2019. november 20-i közleményére (COM(2019)0900),

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2019. július 8-i (EU) 2019/1181 tanácsi határozatra1,

– tekintettel az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló, 
2019. október 10-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves 
növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai” című, 2019. március 13-i 
állásfoglalására3, 

– tekintettel a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által előterjesztett, „Politikai 
iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára (2019–2024): 
Ambiciózusabb Unió” című dokumentumra,

– tekintettel a világ vezetői által 2015 szeptemberében elfogadott ENSZ fenntartható 
fejlődési célokra, melyeket a Tanács is támogatott, és amelyek végrehajtása iránt 
kifejezte elkötelezettségét,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, amelyet az Európai Tanács, a Parlament és 

1 HL L 185., 2019.7.11., 44. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0033.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0202.
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a Bizottság 2017 novemberében hirdetett ki,

– tekintettel a szociális jogok európai pilléréről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására4,

– tekintettel a „Munkaerőpiac és a bérek alakulása Európában – Éves felülvizsgálat 2019” 
című, 2019. november 8-i bizottsági jelentésre,

– tekintettel a Tanács 2019. október 24-i, jólléti gazdaságra vonatkozó következtetéseire5;

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló, 2017. november 16-i állásfoglalására6,

– tekintettel az OECD „Elromlott a társadalmi felvonó? Hogyan mozdítható előre a 
társadalmi mobilitás?” című, 2018. június 15-i tanulmányára,

– tekintettel a garantált minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem 
eszközével kapcsolatos szakpolitikákról szóló, 2017. október 24-i állásfoglalására7,

– tekintettel „A romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjai: a 
cigányellenességgel szembeni küzdelem” című, 2017. október 25-i állásfoglalására8,

– tekintettel az „Új európai készségfejlesztési program – Közös erővel a humántőke, a 
foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért” című, 2016. június 10-i 
bizottsági közleményre (COM(2016)0381),

– tekintettel az „Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az 
uniós politika kidolgozásához” című, 2018. december 11-i állásfoglalására9,

– tekintettel az új európai készségfejlesztési programról szóló, 2017. szeptember 14-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel „A szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai” című, 2016. 
május 26-i állásfoglalására11,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a nemek közötti digitális 
szakadékról szóló, 2018. szeptember 19-i véleményére12,

– tekintettel a „Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb 
megvalósulása érdekében” című, 2018. november 15-i állásfoglalására13;

– tekintettel a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való 

4 HL C 242., 2018.7.10., 24. o.
5 HL C 400., 2019.11.26., 9. o.
6 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.
7 HL C 346., 2018.9.27., 156. o.
8 HL C 346., 2018.9.27., 171. o.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0485.
10 HL C 337., 2018.9.20., 135. o.
11 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
12 HL C 440., 2018.12.6., 37. o.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0464.
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hozzáféréséről szóló, 2019. november 8-i tanácsi ajánlásra14,

– tekintettel a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú 
munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai 
platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról szóló, 2016. február 2-i álláspontjára15,

– tekintettel „A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” című, 2016. június 
2-i bizottsági közleményre (COM(2016)0356),

– tekintettel a Tanács „A méltányosság és az egészség szerepe a politikák mindegyikében: 
szolidaritás az egészségügyben” című, 2010. június 8-i következtetéseire,

– tekintettel az OECD és a Bizottság által „Egészségügyi helyzet az Európai Unióban 
(State of Health in the EU) ciklus” címmel indított kezdeményezésre,

– tekintettel a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi 
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről szóló, 2018. szeptember 11-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel az EU munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2014–
2020 közötti stratégiai keretéről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására17,

– tekintettel a Bizottság „Társadalmi befektetések a növekedésért és kohézióért – 
beleértve az Európai Szociális Alap alkalmazását 2014–2020” (COM(2013)0083) című 
közleményére, és a közleményt kísérő, „Befektetés az egészségbe” (SWD(2013)0043), 
továbbá a „Hosszú távú gondozás az idősödő társadalmakban – Kihívások és 
szakpolitikai lehetőségek” (SWD(2013)0041) című szolgálati munkadokumentumokra;

– tekintettel a Bizottság 2013. szeptember 4-i, „Jelentés az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségekről az EU-ban” című szolgálati munkadokumentumára 
(SWD(2013)0328);

– tekintettel a hatékony, hozzáférhető és alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerekről 
szóló, 2014. április 4-i bizottsági közleményre (COM(2014)0215),

– tekintettel a Tanács 2014. június 20-i, a gazdasági válságra és az egészségügyre 
vonatkozó következtetéseire18;

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság 2015. 
szeptember 3-i záró észrevételeire az Európai Uniónak a bizottság számára készített, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról szóló, 

14 HL C 387., 2019.11.15., 1. o.
15 HL C 35., 2018.1.31., 157. o.
16 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0325.
17 HL C 366., 2017.10.27., 117. o.
18 HL C 217., 2014.7.10., 2. o.
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2014. június 5-i első jelentéséről,

– tekintettel a fogyatékossággal élő nők helyzetéről szóló, 2018. november 29-i 
állásfoglalására19;

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0014),

– tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló intézkedéscsomagra ((EU) 2018/84920, (EU) 
2018/85021, (EU) 2018/85122 és (EU) 2018/85223 irányelvek),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására24,

– tekintettel a nemzeti parlamentek képviselőivel a 2020. évi európai szemeszter 
prioritásairól folytatott eszmecserére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában 
előterjesztett álláspontjára,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0025/2020),

A. mivel 2019 második negyedévében a 20–64 év közöttiek foglalkoztatási rátája az EU-
ban elérte a 73,9%-ot, az euróövezetben pedig a 72,7%-ot; mivel 2019 harmadik 
negyedévében az Európai Unióban 241,9 millióan álltak munkaviszonyban, ami a 
valaha elért legmagasabb érték; mivel a magas munkaerőpiaci részvétel a szociális 
Európa előfeltétele; mivel a foglalkoztatási ráta megközelítheti a 2020-as európai 
célkitűzést, de valószínűleg nem éri el; mivel az összes ledolgozott óraszám elérte a 
2008-as szintet; mivel a kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok, úgymint 
fogyatékossággal élők (2017-ben 50,6%), a hajléktalanok és a romák (43%), 
foglalkoztatottsága jelentősen alacsonyabb;

B. mivel az idősebb (55–64 éves) munkavállalók foglalkoztatási rátája 2018-ban 58,7%-ra 
nőtt; mivel az idősebb munkavállalók továbbra is a foglalkoztatás növekedésének fő 
mozgatói; mivel a megfelelő – gyermekekre és idősekre irányuló – gondozási 
szolgáltatások hiánya akadályozza az idősebb munkavállalók, különösen a nők, 
munkaerőpiacon tartását;

19 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0484.
20 HL L 150., 2018.6.14, 93. o.
21 HL L 150., 2018.6.14, 100. o.
22 HL L 150., 2018.6.14, 109. o.
23 HL L 150., 2018.6.14, 141. o.
24 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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C. mivel a foglalkoztatottság bővülésével egy időben az atipikus és nem formális 
foglalkoztatási formák növekedése tapasztalható, beleértve a „nulla órás” 
munkaszerződéseket; mivel a bizonytalan státuszú munkavállalók általában nem tudják 
jogaikat érvényesíteni, munkahelyi biztonsággal és társadalombiztosítási védelemmel 
nem vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek, magasabb egészségügyi és 
biztonsági kockázatoknak vannak kitéve, bérük pedig nem biztosítja a tisztességes 
megélhetést; mivel a részmunkaidős alkalmazottak aránya továbbra is magasabb, mint 
2008-ban; mivel a nem önként részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya továbbra is 
jelentős; mivel az ideiglenesen foglalkoztatottak aránya továbbra is magas;

D. mivel a fiatalok foglalkoztatottsági aránya növekedett, de továbbra sem érte el a válság 
előtti szintet; mivel a tagállamok között, illetve azokon belül a fiatalok 
foglalkoztatottsági aránya terén jelentős eltérések tapasztalhatók;

E. mivel a munkanélküliségi ráta 2019 harmadik negyedévében az EU-ban 6,3%-ra, az 
euróövezetben 7,5%-ra csökkent; mivel bizonyos tagállamokban és régiókban ez a ráta 
továbbra is magas; mivel a tartósan munkanélküliek aránya a tagállamok felében 
továbbra is magas;

F. mivel a munkaerőhiány és az agyelszívás egyes tagállamokban elérte a kritikus szintet, 
és akadályozza a további gazdasági növekedést; mivel a munka világában a jövőben 
testre szabott megoldásokra lesz szükség, melyek igazodnak a különféle piacokhoz és 
hagyományokhoz, és ugyanakkor védik a mobil munkavállalókat;

G. mivel a szociális párbeszéd az európai szociális modell központi eleme, és 
elengedhetetlen a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő megoldások megtalálásához; 
mivel egyértelmű pozitív összefüggés van a szociális párbeszéd és az ipari 
versenyképesség és hatékonyság között; mivel a szociális párbeszédhez erős és 
reprezentatív szociális partnerekre van szükség; mivel Európa-szerte meggyengült a 
szociális párbeszéd és csökkent a kollektív tárgyalások hatóköre, és óriási különbségek 
mutatkoznak a tagállamok között; mivel a kollektív bérmegállapodás valamilyen 
formájában részt vevő foglalkoztatottak aránya 2016-ban a tagállamokban 98% és 7,1% 
között változott; mivel a nem megfelelő civil párbeszéd növeli a polgárok és az 
intézmények közötti szakadékot;

H. mivel továbbra is jelentős egyenlőtlenségek vannak a jövedelmek között; mivel számos 
tagállamban stagnálnak a bérek; mivel a gazdasági válság az alacsony keresetűek 
számának növekedéséhez vezetett; mivel az adó- és munkaerőköltség-verseny káros az 
egységes piacra és a tagállamok közötti kohézióra nézve; mivel az alacsony keresetűek 
magas adóztatása növeli az egyenlőtlenségeket; mivel a legtöbb tagállamban korlátozott 
a generációk közötti társadalmi mobilitás; mivel az OECD becslése szerint az alacsony 
jövedelmű családok esetében még a legjobban teljesítő országokban is 2-3 generáció 
szükséges a társadalom átlagjövedelmének eléréséhez;

I. mivel az európai népesség több mint egyötöde ki van téve a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának; mivel továbbra sem valósult meg az Európa 2020 
stratégia kiemelt célkitűzése, miszerint 20 millióval kell csökkenteni a szegénység vagy 
a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek számát; mivel 2018-ban a 
munkavállalók 9,5%-a élt szegénység által fenyegetett háztartásban; mivel a gyermekek 
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továbbra is ki vannak téve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés magas 
kockázatának, és 2018-ban köztük az e kockázatoknak kitettek átlagos aránya 24,3%-os 
volt, de ez az arány több tagállamban meghaladja a riasztóan magas 30%-ot; mivel a 
dolgozói szegénység aránya továbbra is magas; mivel az EU lakosságának 6%-a súlyos 
anyagi nélkülözésben él;

J. mivel 2017-ben az EU lakosságának egytizede élt nem megfelelő lakhatási 
körülmények között és költötte a háztartás jövedelmének legalább 40%-át lakhatásra; 
mivel az EU lakosságának egytizede, különösen a legalacsonyabb jövedelmű 
háztartások és a városlakók számára nehézséget okoz a lakhatási költségek fedezése; 
mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelem további hatással lehet a lakhatási költségekre; 
mivel a megfizethető lakhatás súlyos és egyre növekvő probléma, amelynek 
következtében egyre többen kerülnek nehéz lakhatási helyzetbe vagy válnak 
hajléktalanná;

K. mivel a hajléktalanság a legtöbb tagállamban az utóbbi évtizedben nőtt, és a 
szegénységben élő háztartásokat egyre súlyosabban érintik az emelkedő lakhatási 
költségek; mivel a lakhatás biztosítása és a hajléktalanoknak nyújtott támogatások a 
szociális jogok európai pillérének egyik prioritása; mivel a hajléktalanság 
kulcsfontosságú egészségügyi kérdés, hiszen a hajléktalanok várható élettartama 
jelentősen alacsonyabb az általános népességénél;

L. mivel a korai iskolaelhagyás és a gyenge oktatási eredmények akadályozzák a 
foglalkoztatást és a gazdasági növekedést és szorosan kapcsolódnak a szegénységhez, 
társadalmi kirekesztéshez és szegregációhoz; mivel a roma népesség körében a korai 
iskolaelhagyók aránya 70%-os, ami jóval magasabb, mint a lakosság egyéb 
szegmenseiben; mivel az oktatási rendszereknek megfelelő támogatást kellene 
biztosítaniuk a társadalmi mobilitáshoz; mivel az Európai Unióban a felnőttoktatásban 
résztvevők aránya 2018-ban 11,1%-ot tett ki, ami jelentősen elmarad a 2020-ra kitűzött 
15%-os értéktől;

M. mivel a technológia és innováció új növekedési és munkahelyteremtési lehetőségeket 
kínálhat; mivel a digitális korban a digitális készségek elengedhetetlenek, ennek 
ellenére az EU-ban a felnőttek több mint 40%-a nem rendelkezik alapvető digitális 
készségekkel; mivel a digitalizáció lehetőséget kínálhat a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentésére, de azt a digitális kirekesztés és a bizonytalan foglalkoztatási formák 
megelőzésére és csökkentésére irányuló intézkedéseknek kell kísérniük;

N. mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) Európában a vállalkozások több mint 90%-
át teszik ki, így fontosak a fenntartható fejlődés, valamint az inkluzív növekedés és 
munkahelyteremtés szempontjából; mivel a Bizottságnak támogatnia kell a 
vállalkozások fejlesztését és a kkv-kra kell összpontosítania;

O. mivel a nemek közötti egyenlőség elve az EU alapvető értéke, amelyet az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikke és 3. cikkének (3) bekezdése is rögzít; mivel az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 19. cikke, valamint az 
Alapjogi Charta 23. cikke egyértelműen kimondja, hogy az EU elkötelezett a nemek 
közötti egyenlőség valamennyi politikájában és tevékenységében való érvényesítése 
mellett;
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P. mivel a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a nők foglalkoztatási lehetőségeinek 
javítása, az egyenlő díjazás biztosítása, a munka, az ápolási kötelezettség és a családi 
élet összehangolásának megkönnyítése, valamint a nők elleni erőszak megelőzése és az 
ellene való küzdelem elengedhetetlen az EU gazdasági növekedéséhez, 
termelékenységéhez, hosszú távú költségvetési fenntarthatóságához és társadalmi 
stabilitásához;

Q. mivel a nők alulreprezentáltak a jól fizetett ágazatokban és a döntéshozói pozíciókban, 
és az uniós munkaerőpiaci adatokban továbbra is megfigyelhetők a nemek közötti 
különbségek, például a nemek közötti foglalkoztatási szakadék (11,5%), bérszakadék 
(16%) és nyugdíjszakadék (35,7%), amelyek következtében a nők kiszolgáltatott vagy 
bizonytalan helyzetbe kerülhetnek; mivel a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék 
nagyobb a migráns és etnikai kisebbségekhez tartozó nők esetében; mivel ambiciózus 
erőfeszítésekre van szükség a nemek közötti bérszakadék és nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében;

R. mivel e különbségek egyik oka az aránytalanul elosztott gondozási feladatok, a 
gyermekeket és időseket érintő gondozási szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés 
és az e feladatokat ellátók munkából való tartós kiesése; mivel a három év alatti 
gyermekeknek mindössze 30%-a részesül intézményi gyermekgondozásban; mivel a 
gondozási szolgáltatások minősége és az azokhoz való hozzáférés jelentős eltéréseket 
mutat a tagállamokon belül és a tagállamok között;

S. mivel a szociális jogok európai pillére előírja a férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmódot és esélyegyenlőséget, az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazást és a 
jó minőségű, megfizethető gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását; 
mivel a szociális jogok európai pillérének elveit az európai szemeszter keretében 
nyomon kell követni;

T. mivel a nők alulreprezentáltak a természettudományokra és a műszaki tudományokra 
irányuló, a technológiai, és a matematikai (TTMM) tanulmányok területén, és e 
szakterületeken a munkahelyeken; mivel annak, hogy e munkahelyeken csökkenjen a 
férfiak létszámfölénye, alapvető feltétele, hogy több nő folytasson ilyen irányú 
tanulmányokat;

U. mivel az EUMSZ 168. cikke előírja, hogy valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas 
szintjét; mivel a szociális jogok európai pillérének 20 elve magában foglalja az 
egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezetet és az 
egészségügyi ellátást;

V. mivel az európai zöld megállapodás egyik fő célja az emberek egészségének és 
jóllétének védelme a környezethez kapcsolódó kockázatokkal és hatásokkal szemben; 
mivel az egyetemes egészségügyi ellátás szintén alapvető fontosságú a fenntartható 
fejlődési célok eléréséhez;

W. mivel az egészség befektetés a humán tőkébe, valamint a társadalmi és gazdasági 
fejlődésbe, és az egyén jóllétének kulcsfontosságú tényezője; mivel az EU-ban még 
mindig jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn az egészség terén, amelyek szorosan 
összefüggnek a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekkel, a szegénységgel és a 
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társadalmi kirekesztéssel, befolyásolják a várható élettartamot és korlátozzák a teljes 
körű társadalmi szerepvállalás lehetőségeit;

X. mivel 2019-ben 16 tagállam számára adtak ki országspecifikus ajánlásokat a nemzeti 
egészségügyi rendszerekre vonatkozóan;

Y. mivel az időskorú eltartottak aránya az Európai Unióban az elkövetkező évtizedekben 
várhatóan jelentősen nőni fog; mivel az inkluzív növekedés megvalósítása az idősödő és 
diverzifikálódó társadalmakban átfogó megközelítést tesz szükségessé, amely a 
nyugdíjakat, a társadalombiztosítást, a hosszú távú gondozást, az egészségügyi 
rendszereket, a társadalmi befogadást, valamint a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt is magába foglaló szakpolitikai megoldások kombinációján alapul;

Z. mivel 80 millió európai él valamilyen fogyatékossággal; mivel az akadálymentesítési 
intézkedések végrehajtása továbbra sem elégséges; mivel a fogyatékossággal élők 
foglalkoztatottsági aránya 2017-ben 50,6% volt, szemben a teljes népesség 74,8%-os 
foglalkoztatottságával; mivel a fogyatékkal élők esetében nagyobb a dolgozói 
szegénység kockázata;

AA. mivel a kohéziós politika – mint a társadalmi, gazdasági és területi fejlődést szolgáló fő 
uniós beruházási politika – bizonyította hatékonyságát az egyenlőtlenségek és a 
regionális különbségek csökkentésében, különösen a legszegényebb régiók 
tekintetében;

AB. mivel a szociális védelmi rendszerek és a munkaerő-piaci politikák mélyen a nemzeti 
hagyományokban gyökereznek, és a tagállamok között jelentős eltérések vannak, 
amelyeket fenn kell tartani, amikor az európai szemeszter keretében közös szociális 
célok elérésére törekszenek; mivel a transznacionális dimenzióval nem rendelkező 
kérdésekkel nemzeti szinten foglalkoznak a Szerződésekkel és a szubszidiaritás elvével 
összhangban;

AC. mivel a zöld átmenet és a gazdaság digitalizációja jelentős gazdasági diverzifikációval, 
valamint az üzleti modellek és a politikai döntéshozatal átalakításával jár; mivel ez új 
lehetőségeket teremt, ugyanakkor jelentős társadalmi-gazdasági kihívásokat is támaszt 
számos régióban és ipari ágazatban; mivel az EU-nak közös stratégiára van szüksége az 
érintett munkavállalók és vállalkozások támogatására annak biztosítása érdekében, hogy 
senki se maradjon le;

AD. mivel az EU-ban a termelékenységnövekedés továbbra is jelentősen elmarad a globális 
versenytársakétól; mivel a nagyobb fokú jóléthez elengedhetetlen a nagyobb fokú 
termelékenység; mivel üdvözölni kell azokat a reformokat, amelyek növelhetik a 
termelékenységet, beleértve a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentését, mivel 
előmozdítják a tisztességes munkahelyek létrehozását, a fenntartható növekedést és a 
szociális védelmet;

AE. mivel a stabil államháztartás kulcsfontosságú; mivel épp a pénzügyi válság által 
leginkább sújtott országoknak kellett a legszigorúbb megszorításokat végrehajtaniuk a 
potenciálisan növekedésserkentő közkiadások terén; mivel a szociális megszorítások 
érzékenyen érintik a kiszolgáltatott embereket, és akadályozzák foglalkoztatást, a 
fogyasztást, valamint a fenntartható és inkluzív növekedést, nem utolsósorban az 
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alapvető szolgáltatásokhoz (egészségügy, lakhatás, oktatás) való hozzáférés 
korlátozásával;

AF. mivel a méltányos bérek, az erős kollektív tárgyalási rendszerek, a munkahelyi 
demokrácia, a bérek átláthatósága, az előre tervezhető munkaórák, a megfelelő szociális 
védelem és az adókedvezmények csökkenthetik az aktív keresők szegénységét és az 
egyenlőtlenségeket, és keresletet generálhatnak;

1. üdvözli a 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégiát és a Bizottság azon 
szándékát, hogy a fenntartható fejlődési célok és az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek beépítése révén kiegészítse az európai szemeszter jelenlegi 
megközelítését; hangsúlyozza, hogy az EU új növekedési stratégiájának hozzá kell 
járulnia a minőségi, fenntartható munkahelyek teremtéséhez, a versenyképesség, az 
innováció és a termelékenység erősítéséhez, és maximalizálnia kell az egészséget, az 
életminőséget és az ellenálló képességet előmozdító előnyöket, miközben a gazdaságot 
a körforgásos rendszer és a szén-dioxid-semlegesség felé kell elmozdítania; megismétli, 
hogy a fenntarthatóságot, a társadalmi befogadást és a polgárok jóllétét az uniós 
gazdaságpolitikai döntéshozatal középpontjába kell helyezni, biztosítva, hogy a 
szociális, környezeti és gazdasági célkitűzések azonos szintű prioritást élvezzenek;

2. felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg az EU-ra vonatkozó specifikus célokat és 
kiemelt mutatókat a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy 
azok tükrözzék a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén az EU-ban kialakult valós 
helyzetet és az előtte álló kihívásokat, mérjék a szakpolitikai döntések hatékonyságát, és 
biztosítsák a finanszírozás célzottabbá tételét, valamint az Európa 2020 stratégia 
megfelelő és koherens folytatását;

3. üdvözli a szociális jogok európai pillérének a 2020. évi éves fenntartható növekedési 
stratégiába való beépítését; azt kéri, hogy az igazságosság és szociális jogok ugyanolyan 
fontossággal bírjanak az új gazdasági modellben mint a környezeti fenntarthatóság és 
makrogazdasági stabilitás; hangsúlyozza a szociális eredménytábla európai 
szemeszterben betöltött központi szerepét; felkéri a Bizottságot, hogy építsen a meglévő 
mutatókra és erősítse meg az eredménytáblát a szociális jogok európai pillérének mind a 
20 alapelvét – például inkluzív hozzáférés az oktatáshoz, egészséghez, táplálkozáshoz, 
foglalkoztatáshoz és lakhatáshoz, valamint a szociális jogok megőrzése –, tükröző 
további mutatók és világos célok integrálásával, és biztosítsa e mutatók kategóriák – pl. 
gyermekek, fiatalok, idősek, nemek, migránsok és fogyatékossággal élők – szerint 
bontott elemzését; felhívja a Bizottságot, hogy őrizze meg a nemzeti szociális 
rendszerek és munkaerő-piaci modellek sokféleségét, és terjesszen elő szociális 
cselekvési tervet a szociális jogok európai pillérének és a felülvizsgált Európai Szociális 
Chartának a megfelelő szintű célzott intézkedések elfogadása révén történő további 
végrehajtása érdekében;

4. szorgalmazza az illetékes, szociális, egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek 
fokozott részvételét az európai szemeszter folyamataiban, tanácsi szinten; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy számos országspecifikus ajánlást csak részben vagy egyáltalán 
nem hajtottak végre; felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az összes 
országspecifikus ajánlást, beleértve a foglalkoztatási és szociális szempontokra 
vonatkozókat is;
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Munkanélküliség

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban még mindig magas a  
munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség és a tartós munkanélküliség aránya, 
erőteljes regionális eltérésekkel; ezért hangsúlyozza a személyre szabott intézkedések 
fontosságát a munkanélküliek munkaerőpiaci integrálásához – kivált a szociális 
vállalkozások és a zöld gazdaság területén –, valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztődés visszaszorításához; felhívja a tagállamokat, hogy megfelelően fektessenek 
be a hatékony aktív munkaerő-piaci politikákba, és teljes mértékben használják ki a 
meglévő uniós finanszírozási eszközöket az ifjúsági és a tartós munkanélküliség 
megelőzése érdekében; úgy véli, emellett meg kell fontolni a munkaerőpiac strukturális 
reformjainak lehetőségeit a társadalmat és az állampolgárokat célzó befektetések 
fenntartásához, illetve a tagállamok és az EU egésze jövőjének és stabilitásának 
védelméhez; hangsúlyozza ezzel összefüggésben egy pénzügyileg megerősített Európai 
Szociális Alap Plusz és egy erős Méltányos Átállást Támogató Alap fontosságát;

Esélyegyenlőség

6. aggodalmát fejezi ki a generációk közötti társadalmi mobilitás válság előtti szinthez 
viszonyított csökkenése és a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése miatt; rámutat 
arra, hogy a nagyfokú egyenlőtlenségek csökkentik a gazdaság teljesítményét és a 
fenntartható növekedés lehetőségét; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
számolják fel az egyenlőtlenségeket és vegyék fel a harcot a megkülönböztetés ellen, 
többek között megfelelő bérek, széles körű kollektív tárgyalási jogok, az oktatás és a 
képzés terén egyenlő esélyek, a nemek közötti egyenlőség, és a minőségi 
szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítása révén; hangsúlyozza, hogy a 
nemzeti adó- és juttatási rendszereket úgy kell kialakítani, hogy ne csak a pénzügyi 
fenntarthatóságot biztosítsák, hanem csökkentsék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a 
méltányosságot és az átláthatóságot, valamint ösztönözzék a munkaerő-piaci részvételt;

Minimálbérek és kollektív tárgyalások

7. üdvözli a minimálbérek uniós keretrendszeréről a szociális partnerekkel folytatott 
bizottsági konzultációt; kéri a Bizottságot, hogy a konzultáció eredményei alapján 
hozzon további, a társadalmi konvergencia növelését célzó intézkedéseket; 
szorgalmazza a szegénységi küszöböt meghaladó, megfelelő minimálbér-szintek 
megállapítását kollektív szerződések vagy jogszabályok révén, a nemzeti 
hagyományokkal összhangban, megfelelően tiszteletben tartva a nemzeti szociális 
partnerek autonómiáját és a jól működő kollektív tárgyalási modelleket; kéri egy 
összehangolt uniós szintű megközelítés alkalmazását az egészségtelen 
munkaerőköltség-verseny elkerülése és a mindenkire kiterjedő, felfelé irányuló 
társadalmi konvergencia növelése érdekében;

8. úgy véli, hogy egyes tagállamokban stagnálnak a bérek, ami káros hatást gyakorol az 
uniós gazdaságra és az egységes piacra; hangsúlyozza, hogy a teljes munkaidős 
béreknek biztosítaniuk kell a tisztességes megélhetést;

A szociális párbeszéd

9. hangsúlyozza, hogy a jól működő szociális párbeszéd kulcsfontosságú eszköz a munka- 
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és foglalkoztatási feltételek alakításában; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a szociális partnerek kapacitásépítését, őrizzék meg és erősítsék meg a 
szociális párbeszédet, a kollektív tárgyalási jogokat és e tárgyalás hatókörét minden 
szinten, és vegyék figyelembe a szociális partnerek véleményét a politikai 
döntéshozatalban, többek között az európai szemeszter keretében is; hangsúlyozza 
továbbá a civil társadalommal nemzeti szinten folytatott strukturált és rendszeres 
párbeszéd fontosságát a felelősségvállalás fokozása érdekében.

Szegénység és társadalmi kirekesztés

10. ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy túl sokan vannak kitéve a szegénység 
és a társadalmi kirekesztettség kockázatának; különösen aggasztónak tartja a 
szegénységben élő gyermekek és aktív keresők magas arányát; felkéri a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő integrált aktív befogadáson alapuló, átfogó uniós szegénységellenes 
stratégiát, és hozzon létre egy gyermekekre vonatkozó európai garanciarendszert 
megfelelő finanszírozással és jól megtervezett támogatási szolgáltatásokkal, a 
gyermekek minőségi ingyenes egészségügyi ellátáshoz, minőségi ingyenes oktatáshoz, 
minőségi ingyenes gyermekgondozáshoz, valamint tisztességes lakhatáshoz és 
megfelelő táplálkozáshoz való egyenlő hozzáférésének előmozdítása érdekében;

11. hangsúlyozza a leginkább rászorulóknak szánt, az Európai Szociális Alap Plusz 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi támogatások növelésének fontosságát az európai 
szolidaritás kulcselemeként, és a szegénység EU-ban előforduló legrosszabb 
megnyilvánulási formáinak – például az éhezés és a gyermekszegénység – 
felszámolására tett erőfeszítésként; hangsúlyozza, hogy az európai gyermekgaranciát 
nem szabad a meglévő pénzügyi eszközök rovására finanszírozni;

12. konkrét célkitűzésekkel ellátott, új uniós keret kidolgozását kéri a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák vonatkozásában;

13. megjegyzi, hogy valamennyi tagállamban léteznek különböző minimáljövedelem-
rendszerek annak érdekében, hogy szociális védelmi minimumot és védőhálót 
biztosítsanak a rászorulók számára; hangsúlyozza, hogy a minimáljövedelem-
rendszereket nem szabad összekeverni a mindenkit megillető alapjövedelem 
fogalmával; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen összehasonlító tanulmányt a 
különböző tagállami minimáljövedelem-rendszerekről, és egy erre vonatkozó keret 
előterjesztése céljából emelje ki a követendő gyakorlatnak tekintendő eseteket; 
hangsúlyozza, hogy a minimáljövedelmet aktív befogadási intézkedéseknek kell 
kiegészíteniük;

Lakhatás és hajléktalanság

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a megfizethető lakhatás hiánya, a rossz 
lakhatási körülmények, a nem hozzáférhető lakhatás és a lakhatásból való 
kirekesztettség felszámolását célzó cselekvési terv kidolgozásával adjanak határozott és 
integrált választ a kialakult helyzetre; utal a kilakoltatások számának növekedésére, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy oldják meg ezt a problémát;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy hajléktalansággal kapcsolatos 
nemzeti stratégiákra irányuló uniós keretre, továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy a 
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Lakhatás mindenek előtt („Housing first”) modell alkalmazásával készítsék el saját 
hajléktalansággal kapcsolatos stratégiáikat, kiemelten kezelve az állandó lakhatás 
biztosítását a hajléktalanok számára, valamint a hajléktalanság bűncselekményként 
történő kezelésének megszüntetését; hangsúlyozza továbbá, hogy jobb minőségű és 
összehangoltabb adatokat kell gyűjteni az EU-ban élő hajléktalanokról;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a szociális jogok európai pillérének 19. elvével 
összhangban tegyen javaslatot a szociális és megfizethető lakhatás uniós keretére a 
nemzeti lakhatási politikák hatékony koordinációjának biztosítása érdekében;

17. kéri, hogy az állami bérlakásokba történő beruházások legyenek jogosultak a kohéziós 
támogatásra a meglévő állami lakások színvonalának javítása vagy új lakások építése 
érdekében; kéri e tekintetben az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
felülvizsgálatát;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a zöld megállapodás keretében 
terjesszenek elő konkrét javaslatokat a méltányos átmenet biztosítása érdekében a 
lakásállomány energiahatékonyságának növelése vonatkozásában – anélkül, hogy ezzel 
túlzott terhet rónának a sérülékeny csoportokra –, valamint az energiaszegénység 
problémájának megoldása érdekében;

Oktatás és képzés 

19. aggodalmát fejezi ki a korai iskolaelhagyók arányának – különösen a marginalizált 
csoportok körében megfigyelhető – változatlansága és az alulteljesítő tanulók arányának 
növekedése miatt; felhívja a tagállamokat, hogy az egész életen át tartó tanulás 
szempontját szem előtt tartva javítsák oktatási rendszereik minőségét, hozzáférhetőségét 
és befogadó jellegét, figyelembe véve nemcsak a foglalkoztatási igényeket, hanem az 
olyan értékek előmozdítását is, mint az emberi méltóság, a kölcsönös tisztelet és a 
választási szabadság; hangsúlyozza az oktatási rendszerek megfelelő finanszírozásának 
szükségességét; hangsúlyozza, hogy az alapvető számolási készség, az írni-olvasni 
tudás és a digitális készségek terén tapasztalható hiányosságok súlyos akadályai a 
társadalomban és a munkaerőpiacon való érdemi részvételnek, és felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak az alapkészségekre irányuló, magas színvonalú 
képzést testre szabott támogatással és aktív bevonással, különösen a társadalom 
leginkább marginalizált csoportjai számára; hangsúlyozza, hogy az oktatási 
eredményeket negatívan befolyásolja a társadalmi kirekesztés, a megkülönböztetés, a 
sztereotípiákon alapuló attitűd, a szegénység és a szegregáció, amelyeket szintén 
kezelni kell; felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a korai iskolaelhagyáshoz vezető 
tényezők átfogó elemzését, ideértve a társadalmi szempontokat is, továbbá nyújtson be a 
probléma kezelésére irányuló javaslatot; 

20. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy összpontosítsanak a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokra, felszámolva azokat 
az akadályokat, amelyek gátolják a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatását és azt, 
hogy sikeresen belépjenek a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy szükség van egy 
érvényesítési rendszerre a nem formális és informális tanulás során elsajátított 
kompetenciák – többek között a nem kognitív vagy humán készségek – elismerése 
végett, az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci részvételének 
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megkönnyítése érdekében;

21. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy naprakésszé teszi az európai 
készségfejlesztési programot, hogy az megfeleljen a készségek ökológiai és digitális 
átálláshoz való hozzáigazításával, a strukturális munkaerőhiány leküzdésével és az 
uniós munkaerő-piaci igények kielégítésével kapcsolatos kihívásoknak; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a megfizethető, 
hozzáférhető, inkluzív és magas színvonalú oktatásba és képzésbe való beruházás, a 
többek között a digitális és transzverzális készségeket érintő továbbképzési és átképzési 
intézkedések megerősítése, valamint az egész életen át tartó tanulás előmozdítása 
érdekében, hogy felkészítsék a munkavállalókat a munkaerőpiacnak a zöld és digitális 
átállásból eredő jövőbeli igényeire; úgy véli, hogy a szakképzések kölcsönös elismerése 
előnyös lesz a szakemberhiány és a strukturális munkaerőhiány kezelése szempontjából;

22. hangsúlyozza az oktatási rendszerek és a vállalkozások közötti szorosabb 
együttműködés fontosságát, például a duális képzés, a tanulószerződéses gyakorlati 
képzések és a munkaalapú tanulás egyéb formái keretében; felhívja a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a vállalkozói szellemet a fiatalok körében, és támogassák azokat az 
egyesületeket és kezdeményezéseket, amelyek segítik a fiatal vállalkozókat innovatív 
projektek kidolgozásában;

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a színvonalas tanulószerződéses 
gyakorlati képzések EU-ban való előmozdítását célzó intézkedéseket, és vizsgálják meg 
egy, a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre vonatkozó uniós szabályzat 
elfogadásának lehetőségeit;

Munkavállalói mobilitás

24. hangsúlyozza a munkavállalói mobilitás fontosságát a jól működő egységes piac 
szempontjából; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a 
munkavállalók és a szolgáltatások mobilitását, hogy ezáltal új álláslehetőségeket 
teremthessenek a munkavállalók, és munkaerőt biztosíthassanak a vállalatok számára; 
felhívja a tagállamokat, hogy népszerűsítsék és alkalmazzák a vonatkozó uniós 
eszközöket, például az EURES foglalkoztatási hálózatot, és hozzanak létre határokon 
átnyúló partnerségeket a határokon átnyúló régiókban dolgozó utazó munkavállalók 
segítése érdekében;

25. felhívja a Bizottságot, hogy elemezze a mobilitás tendenciáit, többek között az 
agyelszívást bizonyos régiókban és ágazatokban, és a tisztességes mobilitás biztosítása, 
valamint a jogok és jogosultságok hordozhatóságának megerősítése révén támogassa az 
utazó munkavállalókat; hangsúlyozza, hogy a közszolgáltatások digitalizálása 
elősegítheti a méltányos munkaerő-mobilitást, különös tekintettel a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolására;

A kis- és középvállalkozások

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak növekedésbarát befektetési 
környezetet, támogassák a kkv-kat és munkavállalóikat a digitálisabb és 
környezetbarátabb gazdaságra való átállásban, és a politikák kkv-kra gyakorolt 
lehetséges hatásainak elemzése révén megfelelően vegyék figyelembe a kkv-k érdekeit 
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a döntéshozatali folyamatban; kiemeli annak fontosságát, hogy javítsák a kkv-k állami 
és magánfinanszírozáshoz – többek között mikrohitelekhez és közösségi 
finanszírozáshoz – való hozzáférését, és csökkentsék a szükségtelen szabályozási 
terheket; hangsúlyozza a szociális gazdaság alkalmazkodóképességét és hatékonyságát, 
és felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelő jogi keretet a szociális 
vállalkozások előmozdítása érdekében;

Nemek közötti egyenlőség

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek közötti egyenlőséget, 
valamint az azonos helyen végzett egyenlő munkáért járó egyenlő díjazást; felkéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki irányelvet a bérek átláthatóságáról; további 
erőfeszítésekre szólít fel a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjszakadék 
megszüntetése, valamint a nőket a munkavállalástól visszatartó körülmények 
felszámolása érdekében; felszólít olyan szakpolitikák bevezetésére, amelyek támogatják 
a nők vállalkozói tevékenységét, és hozzáférést biztosítanak számukra a finanszírozási 
és üzleti lehetőségekhez; aggasztja a nők hiánya a döntéshozatali folyamatokban, 
különösen a gazdaság területén; kéri a tagállamokat, hogy hárítsák el a nők 
vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv és a megkülönböztetés tilalmáról szóló 
horizontális irányelv útjában álló akadályokat; felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a megkülönböztetést tiltó jogszabályok, politikák és gyakorlatok végrehajtását a 
megkülönböztetés minden fajtájának hatékony visszaszorítása érdekében;

28. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a nemek szerint lebontott adatok 
gyűjtését, különösen a nők munkaerő-piaci részvételére és a nemek közötti 
egyenlőtlenségek mögöttes okaira vonatkozóan;

29. felhívja a tagállamokat, hogy gyorsan és teljes körűen hajtsák végre a szülők és 
gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet, és tegyenek lépéseket a teljes mértékben fizetett szülési és apasági szabadság 
bevezetése felé; felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják a nőkkel szembeni erőszak és 
a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló isztambuli 
egyezményt a nők munkaerő-piaci részvételének és gazdasági függetlenségének 
elősegítése, valamint a szexuális és nemi alapú zaklatás elleni határozott fellépés 
érdekében;

30. úgy véli, hogy az európai szemeszter keretében a nemi szempontokat még a jelenleginél 
is átfogóbb módon kellene érvényesíteni, és további mutatókat is alkalmazni kellene, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a nemek közötti egyenlőség mutatóját vegye fel az európai 
szemeszter foglalkoztatási és szociális célok terén tett előrehaladás nyomon követésére 
szolgáló eszközei közé, és ismerje el a makrogazdasági politikák nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásait;

31. felhívja a Bizottságot, hogy a nemek között továbbra is fennálló különbségek kezelése 
érdekében országspecifikus ajánlásai megfogalmazásakor fordítson nagyobb figyelmet a 
nemek közötti egyenlőség szempontjára;

Ápolási szolgáltatások

32. kéri hozzáférhető és megfizethető, minőségi gyermekgondozási és kisgyermekkori 
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nevelési szolgáltatások, illetve rövid és hosszú távú gondozási szolgáltatások 
biztosítását – többek között az idősek és a fogyatékossággal élők számára is – a nők 
munkaerőpiaci részvételének megkönnyítése érdekében; felszólít a gondozási 
szolgáltatások uniós keretének kidolgozására a minimumkövetelmények és minőségi 
iránymutatások meghatározása érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el 
megfelelő jogszabályokat és a vonatkozó uniós programok hatékony felhasználásával 
biztosítsanak elegendő finanszírozást a gondozási szolgáltatások számára, nemzeti 
reformprogramjaikban határozzanak meg konkrét mennyiségi célokat a barcelonai célok 
elérése érdekében, és osszák meg egymással a bevált gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, 
hogy támogassa ebben a tagállamokat;

Munkakörülmények

33. felhívja a tagállamokat, hogy a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális 
védelemhez való hozzáféréséről szóló, 2018-as tanácsi ajánlásban foglaltakkal 
összhangban hajtsanak végre intézkedéseket annak érdekében, hogy mindenki számára 
biztosítsák a szociális védelemhez való hozzáférést; hangsúlyozza, hogy az atipikus 
munkafeltételekkel dolgozók különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ideértve az 
akaratán kívül részmunkaidőben foglalkoztatott vagy határozott idejű szerződéssel 
alkalmazott munkavállalókat is; aggodalommal állapítja meg, hogy ezek a 
munkavállalók nem férnek hozzá megfelelő módon a szociális védelmi rendszerekhez;

34. elismeri, hogy az új munkavégzési formákban alkalmazott – például a platformalapú 
munkát végző – munkavállalók száma folyamatosan emelkedik; felhívja a Bizottságot, 
hogy végezze el az ilyen munkavállalók munkakörülményeinek átfogó értékelését, és 
javasoljon intézkedéseket jogaik és szociális védelmük megerősítése érdekében; felhívja 
a tagállamokat, hogy biztosítsanak tisztességes munkakörülményeket és megfelelő 
kollektív tárgyalási jogokat a platformok munkavállalói számára;

35. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a munka 
rejtett költségeinek felszámolására; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi feladatok 
teljesítéséhez szükséges felszerelés költségeit teljes mértékben a munkáltatóknak kell 
viselniük;

Egészségügy

36. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a mindenki számára megfizethető, magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, és az egészségügyi rendszereket 
alakítsák át oly módon, hogy azok a prevencióra összpontosítsanak, különösen a 
vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtása révén; hangsúlyozza a megelőzési és 
egészségtudatossági kampányok fontosságát; üdvözli, hogy az európai szemeszter 
keretében az egészségügy terén a hangsúly a költségmegtakarításról a 
teljesítményorientáltságra és az egészségügyi eredményekre helyeződött át; felszólít az 
egészségügyi egyenlőtlenségek és az egészségügyi rendszerek teljesítményének 
értékelésére szolgáló közös mutatók és módszerek kidolgozására;

Munkahelyi biztonság és egészség

37. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő új uniós munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági stratégiát, amely elképzelést tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehetne 
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nullára csökkenteni a munkahelyi halálos balesetek és a munkával összefüggő rákos 
megbetegedések számát, és további kötelező foglalkozási expozíciós határértékeket 
határoz meg, valamint terjesszen elő egy azbesztről szóló szigorúbb irányelvet, továbbá 
irányelveket a munkahelyi pszichoszociális egészségügyi kockázatokról, illetve a 
foglalkozási megbetegedésekről;

Demográfiai változás és nyugdíjak

38. úgy véli, hogy a demográfiai változások komoly kihívást jelentenek a gazdasági 
növekedés szempontjából, és hosszú távú hatást gyakorolnak számos területre, többek 
között a nyugdíjrendszerekre és az egészségügyre; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – többek között az országspecifikus ajánlások keretében és közös 
iránymutatások formájában – hozzanak intézkedéseket e kihívások kezelésére;

39. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzanak meg szakpolitikákat a 
tevékeny időskor, az idősek társadalmi integrációja és a nemzedékek közötti szolidaritás 
tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a tevékeny időskor 
és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről szóló értékelése nyomán;

40. hangsúlyozza, hogy a szolidaritáson alapuló és megfelelő állami és öregséginyugdíj-
rendszerekhez való hozzáférést mindenki számára biztosítani kell; hangsúlyozza, hogy 
az állami nyugdíjrendszereknek a szegénységi küszöbnél jóval magasabb, megfelelő 
nyugdíjjövedelmet kell biztosítaniuk, akár önállóan, akár a foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerekkel kombinálva; úgy véli, hogy a fenntartható, biztonságos és 
megfelelő nyugdíjak biztosításának legjobb módja a foglalkoztatás, a bérek és a 
nyugdíjrendszerekben való részvétel arányának általános növelése, valamint a munka- 
és foglalkoztatási feltételek javítása;

Fogyatékossággal élő személyek

41. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális jogok európai pillérének 17. 
elvével összhangban fokozzák a fogyatékossággal élők nyílt munkaerőpiacra történő 
beilleszkedésének további javítására irányuló erőfeszítéseiket a hátrányos 
megkülönböztetés tiltása, az akadályok megszüntetése, a munkahelyeken a 
fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott észszerű segítség biztosítása25, a 
munkáltatók számára ösztönzők létrehozása, valamint az oktatáshoz és képzéshez való 

25 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 2. cikke szerint az „észszerű 
alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem 
jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal 
élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és 
gyakorlását.” https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700092.tv; A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv 
5. cikke kimondja, hogy „az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell 
tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé 
váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az 
ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak 
tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően ellensúlyozzák.” 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32000L0078); A Bizottság honlapján az 
olvasható, hogy az „ésszerű alkalmazkodás a munkakörnyezet annak érdekében történő megváltoztatását jelenti, 
hogy egy fogyatékos személy is képes legyen munkaköri feladatait ellátni vagy képzésben részesülni.” 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=hu).

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700092.tv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=hu
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hozzáférés biztosítása révén; emlékeztet arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ egyezményben lefektetett irányadó elveket, mint például a teljes és 
eredményes társadalmi részvételt és integrációt, az egyenlő lehetőségeket és az 
akadálymentességet teljes mértékben meg kell valósítani mind uniós, mind nemzeti 
szinten, az érintett felek aktív bevonásával;

Kohéziós finanszírozás

42. felszólít a kohéziós politika finanszírozásának megerősítésére és annak biztosítására, 
hogy valamennyi uniós régió részesülhessen belőle, ideértve a vidéki területeket és a 
legkülső régiókat is; ellenzi a Tanács azon javaslatát, mely szerint csökkenteni kellene 
az Európai Szociális Alap Plusz finanszírozását, annak ellenére, hogy feladatkörét 
kiszélesítették; sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják fel a 
rendelkezésre álló forrásokat; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikákat jobban össze 
kell hangolni az európai szemeszterrel, valamint az Unió szakpolitikai célkitűzéseivel, 
és annak programozásába fokozottabban be kell vonni a regionális és helyi hatóságokat; 
felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon és értékelje az uniós források 
tagállamokban történő felhasználását, és fokozza a csalás, a visszaélések és a korrupció 
felszámolására irányuló erőfeszítéseit;

Munkanélküli-járadék viszontbiztosítási rendszer

43. üdvözli a Bizottság elnökének azon bejelentését, mely javaslatot dolgoznak ki egy 
európai munkanélküli ellátásra vonatkozó viszontbiztosítási rendszer kialakítására a 
munkavállalók hatékonyabb védelme és az államháztartásokra külső sokkhatás esetén 
nehezedő nyomás csökkentése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy elemezze, 
szükség van-e a tagállamokban működő munkanélküliségi biztosítási rendszerekre 
vonatkozó minimumszabályokra;

Méltányos átállás

44. hangsúlyozza, hogy a társadalomnak, a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak 
határozott támogatásra van szükségük ahhoz, hogy szembenézzenek a digitalizáció és a 
szén-dioxid-semlegességre való átállás kihívásaival; stratégiákat és támogatást kér azok 
számára, akikre az átállás a legtöbb terhet rója – különös tekintettel a kiszolgáltatott 
személyekre – annak biztosítása érdekében, hogy senki se maradjon le; üdvözli a 
Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozását, és felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy végrehajtása összhangban legyen más kohéziós alapokkal; felszólítja 
a tagállamokat, hogy növeljék a szociális védelmi rendszerekbe való beruházásaikat, 
hogy fokozzák azok ellenálló képességét;

45. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a valóban „méltányos átállás”, valamint a 
szociális jogok európai pillérének végrehajtása és a fenntartható fejlődési célok elérése 
érdekében biztosítsanak megfelelő és méltányos szociális és környezetvédelmi 
beruházásokat; üdvözli a Bizottság nyilvános konzultációját, amelynek célja, hogy 
megvizsgálja az uniós költségvetési szabályok alakításának lehetséges irányait;

Adózás

46. felhívja a tagállamokat, hogy a munkát terhelő adókat helyezzék át más olyan 
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forrásokra, ahol kevésbé káros hatással lesznek a fenntartható növekedésre; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorítsák vissza az adókijátszást és az adókikerülést, 
és folytassanak hatékony küzdelmet a káros adózási gyakorlatok ellen; új saját 
forrásokat kér az EU költségvetése számára annak érdekében, hogy megfelelő 
eszközökkel rendelkezzen a jelenlegi és jövőbeli kihívások jobb kezeléséhez;

Strukturális reformok

47. megjegyzi, hogy az EU-t továbbra is szociális problémák sújtják a pénzügyi és 
gazdasági válság és néhány azt követő politikai döntés következtében; hangsúlyozza, 
hogy jövőorientált beruházások révén fokozni kell a belső keresletet, és elő kell 
mozdítani a kiegyensúlyozott strukturális reformokat, figyelembe véve a rövid távú 
költségvetési hatásokat és azok hosszú távú környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait; 
kiemeli, hogy a felelősségteljes reformoknak a szolidaritáson, az integráción és a 
társadalmi igazságosságon kell alapulniuk annak érdekében, hogy az életszínvonal 
javulása mindenki számára érezhető legyen, és az átmenetekhez álljanak rendelkezésre 
állami támogatások;

Jogállamiság

48. újólag megerősíti a jogállamiság fontosságát a stabil üzleti környezet, a működő 
munkaerőpiacok és az uniós források megfelelő felhasználásának alapjaként, ideértve a 
független és hatékony igazságszolgáltatási rendszereket, a minőségi közigazgatást és 
közbeszerzést, továbbá a szilárd korrupcióellenes kereteket; hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiság és az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának értékelését ezért 
továbbra is az európai szemeszter napirendjén kell tartani; felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a felülvizsgált Európai Szociális Chartát;

°

° °

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

A vélemény előadója: Sabine Verheyen

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. kéri az Unió és a tagállamok oktatásra, képzésre és készségekre vonatkozó politikáinak 
folyamatos fejlesztését a minőségi oktatás és a mindenki számára hozzáférhető, egész 
életen át tartó tanulás biztosítása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a növekvő 
készséghiányra, ezen belül a digitális készségek és a digitális jövőhöz szükséges 
készségek hiányára, továbbá a digitalizált gazdaság és társadalom realitásainak 
megértése és alakítása, valamint a mesterséges intelligencia munkaerőpiacot és 
közszférát érintő jövőbeli hatásaira való felkészülés szükségességére; hangsúlyozza, 
hogy ezeknek a politikáknak elő kell mozdítaniuk a személyes és társadalmi fejlődést, 
valamint a jövőbeli munkahelyteremtést, tiszteletben tartva többek között a 
karbonszegény és fenntartható gazdaságra való energetikai átállás és az európai zöld 
megállapodás céljait; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az országspecifikus 
ajánlások végrehajtását;

2. hangsúlyozza, hogy a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet gyakran az oktatásban 
elért gyenge teljesítmény előrejelzője, és fordítva; kitart amellett, hogy a megfelelően 
finanszírozott, minőségi és inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulást szolgáló 
rendszer megtörheti ezt az ördögi kört, és előmozdíthatja a társadalmi befogadást és az 
esélyegyenlőséget; támogatja az európai oktatási térség belátható időn belüli 
megvalósítására irányuló terveket – ezen belül kiemelten a képesítések kölcsönös 
elismerését –, amelyek célja mindenki számára lehetővé tenni a minőségi és időtálló 
oktatáshoz való hozzáférést; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget a 
tagállamoknak oktatási rendszereik megreformálásában és korszerűsítésében, beleértve 
a digitális tanulást és a magas színvonalú oktatást is, és ösztönözze a bevált gyakorlatok 
megosztását az Erasmus+ program keretében;
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3. úgy véli, hogy a minőségi, hozzáférhető és inkluzív kisgyermekkori nevelés és 
gondozás pozitív hatással van valamennyi gyermekre, és különösen a kevésbé jó 
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, illetve a különleges igényű gyermekekre, 
hozzájárulva ezáltal a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és elősegítve a 
társadalmi integrációt; hangsúlyozza, hogy a kisgyermekkori nevelés és gondozás 
létfontosságú szerepet játszik a gyermekek rövid távú fejlődésében, tanulásában és 
jóllétében, és lefekteti az alapokat a hosszú távú életkilátások, a társadalmi befogadás és 
a foglalkoztathatóság javításához; ezért támogatja az európai gyermekgarancia 
létrehozására irányuló erőfeszítéseket, amelyek során figyelembe kell venni a 
megvalósíthatósági tanulmány eredményeit és tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás 
elvét;

4. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék az oktatásra és képzésre irányuló beruházásokat, 
mivel a humán tőkébe való strukturális befektetés – amely kiemelt figyelmet fordít a 
fiatalokra és a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre – kulcsfontosságú a tudásintenzív, 
fenntartható, minőségi és inkluzív növekedés ösztönzéséhez, tekintettel a munka 
világának változásából eredő növekvő készséghiányra – főként a TTM(M)M területén – 
és strukturális munkaerőhiányra, különösen most, a digitalizáció korában; hangsúlyozza 
a környezetvédelmi és vállalkozói ismeretek fiatal kortól való oktatásának fontosságát 
annak érdekében, hogy a fiatalokat ösztönözzék a vállalkozásalapításra, és úgy véli, 
hogy többet kell tenni azért, hogy a TTM(M)M területe vonzóvá váljon a lányok 
számára; továbbá hangsúlyozza, hogy a digitális jártassággal és a médiaműveltséggel 
kapcsolatos készségeknek az oktatási politikák lényeges részét kell képezniük, és 
magukban kell foglalniuk többek között a kiberbiztonságot, a kiberhigiéniát, a 
kiberfelelősséget és az adatvédelmet;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a színvonalas tanulószerződéses 
gyakorlati képzések EU-ban való előmozdítását célzó intézkedéseket, és vizsgálják meg 
egy, a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre vonatkozó uniós szabályzat 
elfogadásának lehetőségeit;

6. azon a véleményen van, hogy az európai strukturális és beruházási alapok létfontosságú 
szerepet játszanak az oktatási anyagokhoz és információkhoz való hozzáférés 
javításában és a fiatalok – különösen a vidéki és távoli, illetve csökkenő népességű 
területeken élők, valamint a bevándorlói háttérrel rendelkezők – aktív bevonásában; e 
tekintetben megjegyzi, hogy az innovatív oktatási és tanulási technikák a digitális 
információforrásokhoz való hozzáféréssel kiegészülve jelentős szerepet játszhatnak;

7. rámutat arra, hogy 2018-ban az EU-ban a 20–34 évesek 16,5%-a – azaz minden hatodik 
fiatal – sem munkahellyel nem rendelkezett, sem oktatásban és képzésben nem részesült 
(NEET-fiatalok), a korai iskolaelhagyók aránya pedig 10,6% volt; elismeri, hogy ezek 
az adatok éppoly alacsonyak, mint 2008 első negyedévében, és a legalacsonyabbak 
azóta, hogy az ilyen adatokat gyűjteni kezdték 2006 első negyedévében; mindazonáltal 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a korai 
iskolaelhagyás és a NEET-fiatalok arányának csökkentése érdekében (különösen a 
szociálisan hátrányos helyzetűek körében), növeljék az oktatás által kifejtett hatást –
 figyelembe véve a regionális és demográfiai egyenlőtlenségeket is –, hajtsanak végre 
átfogó megelőző stratégiákat, és vonják be a korai iskolaelhagyókat az oktatásba és 
képzésbe; 
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8. sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék az oktatási intézmények és a vállalkozások 
közötti további együttműködést a karbonszegény helyi és regionális gazdaság 
elősegítése és a jelenlegi, illetve jövőbeni strukturális munkaerőhiány kezelése 
érdekében, többek között a műszaki, vállalkozói és digitális készségek, valamint a 
szakképzés és a duális képzési és tanulmányi programok előmozdítása révén, továbbá 
vezessenek be hatékony és átfogó módszereket a készségek, oklevelek, képesítések, 
illetve a nem formális és az informális tanulás eredményeinek kölcsönös elismerésére és 
érvényesítésére; hangsúlyozza, hogy az „Európai Egyetemek” kezdeményezés hatékony 
végrehajtása esetén az európai egyetemek a kiválóság és az innováció csomópontjaivá 
válhatnak; emlékeztet arra, hogy a kezdeményezés hatékony végrehajtásához jelentős 
finanszírozásra van szükség, és e tekintetben utal azon kérésére, hogy az Erasmus+ 
program 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetését háromszorosára kell 
növelni;

9. szorgalmazza az oktatási és képzési rendszerek minőségének, hozzáférhetőségének és 
hatékonyságának javítását, valamint az átfogó, egész életen át tartó tanulás, a 
készségfejlesztés és az átképzés előmozdítását, különösen az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkező személyek, főként a felnőttek, fiatal felnőttek és más 
hátrányos helyzetű csoportok, többek között a romák és a bevándorlói háttérrel 
rendelkezők körében; hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszereknek elő kell 
mozdítaniuk az egészséges szokásokat, különösen a sportolást, amely jelentős 
mértékben hozzájárul a társadalmi befogadáshoz és integrációhoz, és megismétli, hogy 
támogatja az iskolai állampolgári nevelést, amely az európai demokrácia 
kulcsfontosságú pillére; hangsúlyozza, hogy a felnőttek oktatása, képzése és egész 
életen át tartó tanulása pozitív hatással van az egyénekre, a gazdaságra és a 
társadalomra; 

10. úgy véli, hogy az összes oktatási intézmény hatékony kormányzása és megfelelő 
finanszírozása, a modern, minőségi oktatási erőforrások és tanítás, a motivált és 
hozzáértő tanárok – akik vonzó fizetés mellett, magasabb társadalmi megbecsültséggel 
végzik munkájukat –, illetve az egész életen át tartó tanulás alapvető fontosságúak a 
méltányosság, a sokszínűség és az oktatási kiválóság elérésében; ebben az 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a tanításban törekedni kell a nemek egyensúlyára, 
és nagyobb számú, stabil tudományos vagy szakmai háttérrel és pedagógiai 
készségekkel rendelkező motivált jelöltet kell a tanári szakma felé vonzani; 
szorgalmazza, hogy a tanárok és oktatók részére folyamatos, színvonalas képzési és 
támogatási rendszert biztosítsanak; 

11. fenntartja, hogy napjaink világában, amelyet egyre inkább az összekapcsoltság és a 
kölcsönös függés jellemez, az idegen nyelvek magas szintű ismerete olyan létfontosságú 
készség, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy közvetlenebb és érdemibb 
módon lépjenek kapcsolatba a külvilággal, ugyanakkor jobban felkészíti őket a globális 
társadalomban és gazdaságban való versenyre és boldogulásra; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg azon céljukat, hogy valamennyi állampolgár 
legalább két idegen nyelvet tanuljon, és már fiatal korban kezdje meg az idegennyelv-
tanulást, amint az a 2017. decemberi tanácsi következtetésekben szerepel.
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MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT A NŐJOGI 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2020. évi éves növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről: Lina Gálvez Muñoz (előadó)

MÓDOSÍTÁSOK

 A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság mint 
illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás 1

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel a nemek közötti egyenlőség 
elve az EU egyik alapértéke, amelyet az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke 
és 3. cikkének (3) bekezdése is rögzít, és 
mivel az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 19. cikke, továbbá az 
Európai Alapjogi Charta 23. cikke 
egyértelműen kimondja, hogy az Unió 
elkötelezett az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölése iránt, amire a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása, a nemek 
közötti egyenlőség valamennyi uniós 
politikába és tevékenységbe való beépítése 
és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem eszközeként tekint;
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Módosítás 2

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel az EU-ban a nemek között 
továbbra is fennálló különbség – például 
a nemek közötti 11,5%-os foglalkoztatási 
különbség, a nemek közötti 16%-os 
bérszakadék és a nemek közötti 35,7%-os 
nyugdíjszakadék, továbbá a nők jól fizetett 
ágazatokban való alulreprezentáltsága, 
amely részben annak következménye, 
hogy számos nő informális gondozást 
nyújt, vagy fizetés nélküli háztartási 
feladatot lát el – nem csak igazságtalan, 
hanem a nőket kiszolgáltatott vagy 
bizonytalan helyzetbe is hozza, például 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
áldozatává teszi; mivel nagyobb a nemek 
közötti bér- és nyugdíjszakadék a migráns 
és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők 
körében, akik fokozottan szembesülnek a 
foglalkoztatás útjában álló akadályokkal, 
és akik esetében nagyobb mértékű a 
foglalkoztatás terén és a munkahelyen 
tapasztalható hátrányos 
megkülönböztetés; mivel mielőbb 
erőfeszítéseket kell tenni e különbségek 
felszámolása érdekében, mivel továbbra is 
a nemek közötti egyenlőség elérésének 
főbb akadályát jelentik, és a nemi alapú 
megkülönböztetés elfogadhatatlan 
megnyilvánulásai;

Módosítás 3

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel rendkívül fontos a nemek 
közötti bér- és nyugdíjszakadék –  amely a 
nők életében megtapasztalt 
egyenlőtlenségek halmozódásának a 
következménye – és azon időszakok, 
amikor nincsenek jelen a 
munkaerőpiacon; mivel az EU-ban a 
gondozási feladatok miatt 7 millió nő – 
szemben félmillió férfival – nem dolgozik, 
és az egyenlőtlenségek nagy része ennek 
tudható be; mivel az európai 
szemeszternek hozzá kell járulnia a 
szociális jogok európai pillérének 
megvalósításához és nyomon kell követnie 
mind a 20 kulcsfontosságú elv betartását, 
külön figyelmet fordítva a nők és a férfiak 
közötti egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség, az egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazás joga, 
valamint a magas színvonalú, 
megfizethető gondozási szolgáltatásokhoz 
való jog biztosítására;

Módosítás 4

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Da. mivel a szolgáltatásokhoz – 
például a gyermekgondozáshoz és a tartós 
ápolás-gondozáshoz – való hozzáférés 
érinti a legnagyobb mértékben a nőket, 
mivel gyakran nekik kell pótolniuk a 
gondozás és a család támogatása terén 
fennálló hiányosságokat, állandósítva a 
gondozással kapcsolatos aránytalan 
felelősségüket;
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Módosítás 5

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel az OECD hangsúlyozta, 
hogy a nemek közötti egyenlőség jobb 
megvalósulásába való befektetés 
hozzájárul a gazdasági növekedéshez; 
mivel többek között a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása, a nők 
foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, az 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 
díjazás elve tiszteletben tartásának 
biztosítása, a munka, az ápolási 
kötelezettség és a családi élet 
összehangolásának megkönnyítése a nők 
és a férfiak számára, valamint a nők 
elleni erőszak megelőzése és az ellene való 
küzdelem elengedhetetlen az EU 
gazdasági növekedéséhez, a 
termelékenységhez, a hosszú távú 
költségvetési fenntarthatósághoz és a 
társadalmi stabilitáshoz;

Módosítás 6

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Fa. mivel a gondozási szolgáltatások 
minősége és az azokhoz való hozzáférés 
jelentős eltéréseket mutat a tagállamokon 
belül és a tagállamok között; mivel annak 
ellenére, hogy a tagállamok 
kötelezettséget vállaltak a barcelonai 
célkitűzések teljesítésére, az uniós 
háztartások egyhatodának nincs kielégítve 
a gyermekgondozási szolgáltatások iránti 
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igénye; mivel az uniós háztartások 
egyharmada nem fér hozzá megfelelő 
otthoni gondozási szolgáltatásokhoz;

Módosítás 7

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ga. mivel a nők döntéshozatali 
pozíciókban való nagyobb arányú 
jelenléte fokozná a nemek közötti 
egyenlőséget, és mivel e cél eléréséhez a 
legjobb eszköznek a kötelező kvóták 
bizonyulnak, amint azt az EIGE adatai is 
mutatják1a;
1a. A nők aránya a vállalatok 
vezetőtestületeiben 35,3% a kötelező 
kvótákkal rendelkező tagállamokban, 27% 
a „puha” intézkedésekkel rendelkező 
tagállamokban és 15,4% az olyan 
tagállamokban, ahol nem fogadtak el 
intézkedéseket. Forrás: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Módosítás 8

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
nemzeti reformprogramjaikban 
állapítsanak meg mennyiségi célokat, 
teljesítsék a barcelonai célkitűzéseket, 
valamint hajtsanak végre a nők azon 

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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csoportjaira irányuló különös 
intézkedéseket, akik körében nagyon 
alacsony a foglalkoztatási ráta, mint 
például a fiatal nők, az idős nők, a 
migráns nők, a fogyatékossággal élő nők, 
az egyedülálló anyák és a roma nők; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
foglalkoztatási különbségek kiemelten 
magasak az anyák és a gondozói 
feladatokat ellátó nők esetében;

Módosítás 9

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy az 
európai szemeszter keretében nemzeti 
reformprogramjaikban fordítsanak külön 
figyelmet a nemek szempontjára, 
különösen a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az oktatás és a kutatás, valamint az 
innováció területén a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására irányuló 
rendszerszintű intézkedéseket illetően; 
felhívja a tagállamokat, hogy a 
strukturális reformokat rendszeresen 
elemezzék a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából;

Módosítás 10

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
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nemek között továbbra is fennálló 
különbségek kezelése érdekében 
országspecifikus ajánlásai 
megfogalmazásakor fordítson nagyobb 
figyelmet a nemek közötti egyenlőség 
szempontjára;

Módosítás 11

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4a. felszólít egy nemi szempontú pillér 
és egy nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó átfogó célkitűzésnek az Európa 
2020 stratégia utódjába történő 
bevezetését, valamint a nemekhez kötődő 
céloknak és mutatóknak a szociális 
eredménytáblában azonosított 
országspecifikus kihívásokba való 
beépítését;

Módosítás 12

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. hangsúlyozza és üdvözli „A nemek 
közötti egyenlőséget biztosító gazdaságok 
az EU-ban: A következő lépések” című, 
2019. decemberi tanácsi 
következtetésekben szereplő felhívást, 
hogy többek között a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó meglévő mutatók 
vizsgálatával és újak kidolgozásával, a 
nemek szerinti bontásban végzett 
adatgyűjtés, valamint a nemek közötti 
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egyenlőség terén elért eredmények 
nyomon követését szolgáló statisztikai 
módszerek és elemzések kidolgozásával 
törekedjenek arra, hogy az európai 
szemeszter folyamatának különböző 
szakaszaiban határozottabban 
összpontosítsanak a nemek közötti 
egyenlőségre;

Módosítás 13

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6a. sajnálja, hogy az európai 
szemeszter keretében hiányzik egy 
szélesebb nemi dimenzió és a további 
mutatók is, és felhívja a Bizottságot, hogy 
a nemek közötti egyenlőség mutatóját 
vegye fel az európai szemeszter 
foglalkoztatási és szociális célok felé tett 
előrehaladás nyomon követésére szolgáló 
eszközei közé, és ismerje el a 
makrogazdasági politikák nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásait;

Módosítás 14

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szociális jogok európai pillérének szociális 
eredménytábláját fokozottan építse be az 
európai szemeszter nyomonkövetési 
folyamatába; 
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Módosítás 15

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. üdvözli az új Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy 
megbízatásának első 100 napján belül 
javaslatot tesz a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós stratégiára, 
beleértve a fizetések átláthatóságára 
vonatkozó kötelező intézkedéseket is; 
felhívja a Bizottságot, hogy egészítse ki ezt 
a kezdeményezést olyan objektív 
kritériumokat biztosító eszközökkel, 
amelyek lehetővé teszik a különböző 
ágazatokban végzett munka értékének 
nemi szempontból semleges értékelését és 
összehasonlítását annak érdekében, hogy 
valamennyi ágazatban és szakmában 
megvalósuljon az egyenlő munkáért 
egyenlő bért elve, valamint a nők és 
férfiak egyenlő értékű munkájáért járó 
egyenlő díjazása;

Módosítás 16

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a. felkéri a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy minden akadályt 
hárítsanak el a nők munkaerőpiaci 
részvétele elől, és integrálják a nemi 
dimenziót az adópolitikákba – ideértve azt, 
hogy a nemi alapú részrehajlás 
kiküszöbölése érdekében az adóügyi 
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politikákat megvizsgálják a nemek 
egyenlőségének szempontjából –, továbbá 
biztosítsák, hogy ne szülessenek olyan új 
adóügyi és kereskedelmi jogszabályok, 
programok és gyakorlatok, amelyek 
növelik a piacon vagy az adózás utáni 
nettó bevétel tekintetében a nemek közötti 
különbségeket, illetve tovább erősítik a 
férfiak kenyérkereső szerepét;

Módosítás 17

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. ismételten kéri, hogy a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
eredménytábláját egészítsék ki többek 
között a nemek közötti egyenlőtlenségekre 
vonatkozó olyan szociális mutatókkal, 
amelyeknek egyenrangúnak kell lenniük 
a gazdasági mutatókkal;

Módosítás 18

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11a. aggodalmának ad hangot amiatt, 
hogy a munkaerőpiac függőleges és 
vízszintes irányban is szegregált, valamint 
EU-szerte a férfiak és a nők között 
továbbra is különbségek tapasztalhatók a 
bérek és a nyugdíjak terén, és hogy a nők 
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nem vesznek részt a döntéshozatali 
folyamatokban, különösen a gazdasági 
folyamatokban, ideértve a szociális 
párbeszédet is; hangsúlyozza, hogy ezeket 
és más egyenlőtlenségeket a 
legerőteljesebben a nők hátrányos 
helyzetű csoportjai érzékelik, és ezért kéri, 
hogy a foglalkoztatási politikákba és a 
szociális védelembe építsenek be 
interszekcionális megközelítést a nők 
kiszolgáltatott csoportjainak, köztük a 
fogyatékossággal élő nők támogatása 
érdekében; úgy véli, hogy egy ilyen 
interszekcionális megközelítés sikeres 
végrehajtása érdekében nemek szerint 
bontott adatokat és információkat kell 
szerezni, különösen a platformalapú 
munkavégzés és a be nem jelentett munka, 
az aktív munkaügyi politikák, a mobilitás, 
az egyéni cselekvési tervek vagy a 
munkanélküli ellátások kezelése során;

Módosítás 19

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. felhívja a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el olyan jogszabályokat, 
amelyek biztosítják a nők egyenlő 
képviseletét a vállalatok döntéshozó 
testületeiben, a nők és férfiak egyenlő 
bérezését és számukra azonos szakmai 
előmeneteli lehetőségeket, többek között a 
vállalatok nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos teljesítményének nyilvános 
mutatója révén, valamint azáltal, hogy 
szankciókat szabnak ki azokra a 
vállalatokra, amelyek nem teljesítik az 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket;
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Módosítás 20

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. hangsúlyozza, hogy a nők 
foglalkoztatásának növelése érdekében 
fontos az egyetemes, jó minőségű, 
hozzáférhető és megfizethető 
gyermekgondozási létesítmények 
biztosítása; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy 2002 óta csak 12 tagállam teljesítette 
azokat a barcelonai célkitűzéseket, 
amelyek szerint biztosítani kell, hogy a 
három év alatti gyermekek 33%-a 
részesüljön gyermekgondozásban (1. sz. 
cél), és hogy a 3 év és az iskolaköteles kor 
közötti gyermekek 90%-a részesüljön 
oktatásban (2. sz. cél); felhívja a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul és 
hatékonyan ültessék át nemzeti jogukba a 
szülők és gondozók vonatkozásában a 
munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló, 2019. június 20-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet; 
felszólít a gondozási ágazatra vonatkozó 
uniós keret kidolgozására – amely a 
barcelonai célokhoz hasonlóan 
szabályozná az idős és gondozásra szoruló 
személyek gondozásának minimumszintjét 
–, valamint minőségi iránymutatások 
kidolgozására a házi- és gondozási munka 
professzionalizálása érdekében;

Módosítás 21

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14a. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az európai szemeszter 
folyamata hozzájáruljon a szociális jogok 
európai pillérének megvalósításához, 
elegendő mozgásteret biztosítva a 
tagállamok számára a gondozási 
szolgáltatások finanszírozására és a 
finanszírozás fenntartására;

Módosítás 22

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15a. hangsúlyozza, hogy bár a 
koragyermekkori nevelést és gondozást 
biztosító rendszerek szervezeti felépítése és 
tartalma, valamint a tartós ápolás-
gondozás biztosítása az egyes tagállamok 
hatáskörébe tartozik, az uniós szintű 
együttműködés, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználása 
hozzájárulhat a minőségi gondozási 
szolgáltatások fejlesztéséhez a regionális 
és nemzeti szinten tett intézkedések 
támogatása és kiegészítése, valamint a 
tagállamok számára a közös kihívások 
kezeléséhez nyújtott segítség révén;

Módosítás 23

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
nők alulreprezentáltak a 
természettudományos, a technológiai, a 
műszaki tudományos és a matematikai 
(STEM) oktatás és az e területeken való 
előmenetel terén, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy küzdjenek a nemi 
sztereotípiák ellen, és javítsák a lányok és 
nők részvételét, teljesítményét és 
folyamatos bevonását a STEM-oktatásban 
és -szakmákban való előmenetelük 
érdekében, hogy csökkentsék a nemek 
közötti szakadékot a STEM-szakmákban; 
hangsúlyozza az egész életen át tartó 
tanulás fontosságát a nők számára, mivel 
az lehetőséget ad az átképzésre a 
folyamatosan változó munkaerőpiacon;

Módosítás 24

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17a. kiemeli, hogy nyomon kell követni 
a nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő 15 és 24 év 
közöttiek százalékos arányát, valamint 
más kiegészítő mutatókat, és 
hangsúlyozza, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a fiatal nőkre és lányokra, mivel 
a nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalok arányát 
illetően nagy különbség van a nemek 
között;

Módosítás 25
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18a. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák az egyenlő, át nem ruházható 
és teljes mértékben fizetett szülési és 
apasági szabadság felfelé irányuló 
konvergenciáját a gondozási munka terén 
a nemek közötti egyenlőség javítására 
irányuló intézkedésként, megkönnyítve a 
nők és férfiak egyenlő részvételét a 
munkaerőpiacon, valamint a nem fizetett 
gondozás és a háztartási munka 
méltányosabb elosztását, ezáltal 
megszüntetve az ideiglenes és 
részmunkaidős foglalkoztatási 
különbségeket;

Módosítás 26

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. kéri a tagállamokat, hogy hárítsák 
el a nők vezetőtestületi tagságáról szóló 
irányelv útjában álló akadályokat;

Módosítás 27

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20a. felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy javítsák a nemek szerint 
lebontott adatok gyűjtését, különösen a 
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nemek közötti munkaerőpiaci 
egyenlőtlenségek mögöttes okaira 
vonatkozóan, mint például a gondozással 
kapcsolatos különböző típusú 
szabadságok igénybevétele vagy a nemek 
közötti bérszakadék különböző okaira 
vonatkozó összehasonlítható adatok a 
tagállamokban; meggyőződése, hogy a 
nem fizetett gondozás és a háztartási 
munka terén tapasztalható, a nemek 
közötti különbségekre vonatkozó 
információk biztosítása érdekében kellő 
rendszerességgel és megfelelő 
mintamérettel kell időmérleg-felmérést 
végezni; nyomatékosan hangsúlyozza 
ezért, hogy nyomon kell követni a nemek 
egyenlősége terén elért fejlődést, továbbá 
a reformok hatásának időbeli alakulását; 
továbbá felhívja a Bizottságot, hogy 
kövesse nyomon a nők munkaerőpiaci 
részvételét az általuk hetente ledolgozott 
órák száma, szerződésük típusa és 
pénzügyi függetlenségük alapján;

Módosítás 28

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szakpolitikákat a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célok elérése 
érdekében a zöld és a digitális gazdaságra 
való áttérés irányában kell átalakítani; 
felszólít a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó szisztematikus hatásvizsgálat és a 
nemek közötti egyenlőségre elkülönített 
források bevonására a tisztességes és 
igazságos zöld és digitális átállás 
megvalósítása érdekében, amely senkit sem 
hagy ki, és a hátrányos megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelmet 
szolgálja; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
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határozzanak meg hatékony, a nemzeti és 
helyi körülményekhez igazított 
finanszírozási modelleket;

Módosítás 29

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. felhívja az Európai Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy valamennyi 
szakpolitikai területen és különösen az 
európai szemeszterben erősítsék meg a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését és 
a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést, 
valamint ezek hatékony végrehajtását;

Módosítás 30

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23a. emlékeztet a fenntartható 
fejlesztési célok, különösen az 5. 
fenntartható fejlesztési cél, valamint az 
5.4. és 5.5. célkitűzés végrehajtása terén a 
tagállamok által elért eredmények 
nyomon követésekor az európai 
szemeszter és különösen az 
országjelentések fontosságára;

Módosítás 31
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24a. felhívja a Tanácsot, hogy hárítsa 
el a megkülönböztetés tilalmára 
vonatkozó horizontális irányelvről szóló 
tárgyalások előtt álló akadályokat, és 
biztosítsa, hogy a nők és más 
kiszolgáltatott csoportok a társadalom 
minden területén védelemben 
részesüljenek;

Módosítás 32

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25a. felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a nők és lányok elleni erőszak 
felszámolásáról szóló isztambuli 
egyezményt, mivel a nemi alapú erőszak 
további akadályt jelent a nők 
munkaerőpiaci részvétele és gazdasági 
függetlensége előtt;

Módosítás 33

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26a. felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek konkrét lépéseket a munkaerő-
felvétel során és a munkahelyeken 
előforduló szexuális és nemi alapú 
zaklatás kezelése érdekében, beleértve a 
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független jelentéstételi mechanizmusokra 
vonatkozó követelményeket is; felszólítja a 
tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak 
azzal a problémával, hogy egyre nagyobb 
mértékben hátráltatják a nők politikában 
és a médiaiparban való érvényesülését, 
többek között online és munkahelyi 
zaklatással és bántalmazással, aminek 
következtében a nők felhagynak a 
nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatkörökkel, és ez hozzájárul az ezen 
ágazatokban dolgozó nők tekintetében a 
káros és kirekesztő környezet 
kialakulásához;

Módosítás 34

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27a. felszólít olyan szakpolitikák 
bevezetésére, amelyek támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységét, elősegítik a 
pénzügyi és üzleti lehetőségekhez való 
hozzáférésüket, személyre szabott 
képzéseket biztosítanak, valamint 
intézkedéseket hoznak létre a munka és a 
magánélet jobb összeegyeztethetősége 
érdekében;
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