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JAVASLATOK

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

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az európai 
szemeszter folyamatát, ösztönzőket és eszközöket kínálva az uniós tagállamokban 
tapasztalható szociális és foglalkoztatási egyensúlyhiányok és egyenlőtlenségek jobb 
kezeléséhez, valamint ösztönözve a magas színvonalú munkahelyeket létrehozó 
reformokat; hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes mértékben össze kell hangolni 
az uniós szintű szakpolitikák és stratégiai iránymutatás, valamint a nemzeti szinten 
végrehajtott politikák közötti szinergiák maximalizálása érdekében a rezilienciát 
szolgáló erős társadalmi struktúrák kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból való 
fenntartható, méltányos és inkluzív helyreállítás támogatása terén, megerősítve 
ugyanakkor a nemek közötti egyenlőséget és megőrizve a munkahelyeket, különösen a 
világjárvány által leginkább sújtott régiókban;

2. hangsúlyozza az Európai Helyreállítási Eszköz forrásainak teljes körű és lehető 
leghatékonyabb felhasználásának fontosságát a hosszú távú strukturális kihívások 
kezelése érdekében, különösen a szociál- és foglalkoztatási politika terén; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt a lehető 
leggyorsabb és legcélratörőbb módon, hatékonyan és átláthatóan végrehajtsák anélkül, 
hogy az ismétlődő nemzeti költségvetési kiadásokat helyettesítenék, és a lehető 
legjobban kihasználják a technikai támogatási eszközt; hangsúlyozza e tekintetben a jó 
minőségű közigazgatás kulcsfontosságú szerepét a helyreállítási források végrehajtása 
szempontjából;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság példátlan nyomás alá helyezte a tagállamok 
közegészségügyi rendszereit, ami hangsúlyozza egyrészt a megfelelő finanszírozás 
fontosságát, különösen azáltal, hogy a lehető legjobban kihasználják a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt a válsághelyzetekre való felkészültség fokozása érdekében, 
másrészt a társadalmi és intézményi reziliencia, valamint a közegészségügyi rendszerek 
és az elegendő számú személyzettel rendelkező egészségügyi rendszerek kapacitása, 
hozzáférhetősége, hatékonysága és minősége megerősítésének fontosságát, többek 
között annak érdekében, hogy felgyorsítsák az oltóanyagok összehangolt elosztását és 
időben történő elérhetőségét valamennyi tagállam és minden ember számára; üdvözli e 
tekintetben egy erős európai egészségügyi unió létrehozását;

4. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány súlyos egészségügyi, gazdasági és szociális 
válsághoz vezetett, és aggodalmát fejezi ki a Covid19-válság által okozott mély 
recesszió következményei miatt, különös tekintettel a munkanélküliségre és a 
munkakörülményekre, különösen a kiszolgáltatott munkavállalók és csoportok, például 
a fiatalok, valamint a kkv-k által és a leginkább érintett ágazatokban, különösen a 
kultúra, az oktatás és az idegenforgalom terén foglalkoztatottak tekintetében, valamint a 
szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt; hangsúlyozza a 
foglalkoztatástámogatási rendszerek, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
az oktatás és a szakképzés kulcsfontosságú szerepét , amelyek – egyéb célkitűzések 
mellett – megbízható utat jelentenek a hosszú távú foglalkoztatás, a digitalizáció és a 
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digitális eszközökhöz való hozzáférés, valamint az állami és magán pénzügyi 
intézmények közötti partnerségek felé a kkv-k támogatása érdekében, valamint a 
szociális jogok európai pillérének 6. alapelvével összhangban a megfelelő 
minimálbérekhez Európában, tiszteletben tartva a nemzeti jogszabályokat és 
gyakorlatokat az igazságos és társadalmilag kiegyensúlyozott fellendülés biztosítása 
érdekében, figyelembe véve a tagállamok különböző kiindulási pontjait; 

5. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-világjárvány aránytalan mértékben érintette a 
nőket, valamint az átutalások kedvezményezettjeit, illetve a kiszolgáltatott és 
marginalizált csoportokat, például a migráns munkavállalókat; hangsúlyozza, hogy az 
ápolási-gondozási ágazatban és a kijárási korlátozások által különösen érintett 
ágazatokban a nők teszik ki a munkavállalók többségét, és hogy a nőknek gyakrabban 
kell munkájukat és a nem fizetett gondozási munkát összeegyeztetniük, ami különösen 
nehéz a kisgyermekes nők számára, ugyanakkor a családon belüli és nemi alapú erőszak 
eseteinek ugrásszerű növekedésének áldozataivá váltak; emlékeztet, hogy a 
foglalkoztatási különbség, a nemek közötti bérszakadék és a nemek közötti 
nyugdíjszakadék továbbra is rendkívül magas; hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszter folyamatának és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek hozzá kell 
járulnia e kihívások kezeléséhez; kéri, hogy erősítsék meg a nemek közötti egyenlőséget 
a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének integrálása révén, és kéri a Bizottságot, 
hogy gyorsítsa fel a többéves pénzügyi keret valamennyi programjára vonatkozó 
hatékony, átlátható, átfogó, eredményorientált és teljesítményalapú módszertan 
bevezetését;

6. megjegyzi, hogy a szociál- és foglalkoztatási politika területén az Európai Helyreállítási 
Eszköz és az uniós költségvetés kiegészítő, de meghatározó szerepet játszhat a 
fenntartható beruházásoknak a társadalmi fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és irányításában, valamint az innovatív fellépések és 
az oktatási kezdeményezések előmozdításában; kéri azoknak a nemzeti és európai 
szakpolitikáknak és beruházásoknak a jobb összehangolását, amelyek előmozdítják az 
olyan átfogó uniós célkitűzéseket, mint az európai zöld megállapodás, a méltányos zöld 
és digitális átállás, valamint a szociális jogok európai pillérének, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak, az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiának, valamint a magas 
színvonalú és megfizethető gyermekgondozásra és kisgyermekkori nevelésre irányuló 
barcelonai céloknak a teljes körű végrehajtása;

7. hangsúlyozza a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a társadalmi fejlődés és a 
szegénység kockázata, valamint a társadalmi kirekesztés, ezen belül a 
gyermekszegénység és a dolgozói szegénység elleni küzdelem, valamint a 
szakemberhiány és a jövedelmi egyenlőtlenségek kialakulásának megelőzése terén 
folytatott uniós programok és nemzeti intézkedések közötti horizontális koordináció 
fontosságát; rámutat arra, hogy az Európai Szociális Alap kiváló példája a fent említett 
horizontális koordinációnak; ugyanakkor határozottan hangsúlyozza, hogy a szociális és 
foglalkoztatási hatásnak transzverzális szempontnak kell lennie valamennyi kiadási 
programban;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés védőhálója, hitelfelvételi és hitelnyújtási 
funkciói, és különösen a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE-rendszer) tökéletes példák arra, 
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hogy az uniós költségvetés hitelképessége és hírneve hogyan használható fel a tagállami 
intézkedések európai prioritásokkal összhangban történő támogatására, különösen az 
EU történetében példa nélküli egészségügyi és gazdasági válság kivételes körülményei 
közepette;

9. elismeri, hogy az Európai Helyreállítási Eszköz alapvető fontosságú, ám sajnálja, hogy 
az uniós költségvetés korlátozott mérete – kiadásvezérelt jellegével és egyensúlyi 
elvével – azt jelenti, hogy az uniós költségvetés újraelosztási és stabilizációs funkciói is 
nagyon korlátozottak; elismeri a szociál- és kohéziós politikák fontosságát, és 
várakozással tekint azok megerősítése elé, ha több igény merül fel; hangsúlyozza, hogy 
ezért még fontosabb a többéves pénzügyi keret, az Európai Helyreállítási Eszköz és a 
saját források rendszerének valamennyi lehetőségét teljes mértékben kihasználni egy 
inkluzív nemzeti helyreállítás, a társadalmi igazságosság, valamint a környezeti, 
gazdasági, társadalmi és inkluzív reziliencia támogatása, illetve a szociálpolitikák és 
szociális beruházások ösztönzése érdekében, az uniós költségvetésnek a saját források 
szélesebb tárházával történő megerősítése mellett;

10. hangsúlyozza, hogy a Parlamentet jobban be kell vonni az európai szemeszter 
folyamatába, beleértve az országspecifikus ajánlásokat is; hangsúlyozza a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal, az ifjúsági szervezetekkel, a helyi és regionális 
önkormányzatokkal folytatott inkluzívabb szociális párbeszéd fontos szerepét az 
európai szemeszter kidolgozásában; hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz számára kidolgozandó, hatékony, átlátható, átfogó, 
eredményorientált és teljesítményalapú szociális nyomonkövetési módszertan javítani 
fogja az európai szemesztert azáltal, hogy jobban tükrözi a szociális, nemekkel 
összefüggő és környezetvédelmi kihívásokat és azokat a költségvetési koordinációval 
egyenrangúként kezeli, valamint például azáltal, hogy nagyobb figyelmet fordít az 
agresszív adótervezésre, a szegénység csökkentésére, a nemek közötti egyenlőségre, a 
társadalmi igazságosságra, a társadalmi kohézióra és a felfelé irányuló konvergenciára.
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