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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; hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes mértékben össze kell 
hangolni a reziliencia kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból való kilábalás 
támogatása érdekében;

2. megjegyzi, hogy a szociális és foglalkoztatáspolitika területén a Next Generation EU és 
az uniós költségvetés kiegészítő, de meghatározó szerepet játszhat a beruházásoknak a 
társadalmi fejlődés és a reziliencia irányába történő beindításában, összekapcsolásában 
és irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és az 
uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiának a végrehajtása;

3. hangsúlyozza a társadalmi igazságosság és a szegénység kockázata elleni küzdelem 
terén folytatott uniós programok és nemzeti intézkedések közötti horizontális 
koordináció fontosságát, aminek a megreformált Európai Szociális Alap kiváló példája; 
úgy véli azonban, hogy a szociális és foglalkoztatási hatásnak transzverzális 
szempontnak kell lennie valamennyi kiadási programban;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés védőhálója, hitelfelvételi és hitelnyújtási 
funkciói, és különösen a SURE-rendszer tökéletes példák arra, hogy az uniós 
költségvetés hitelképessége és hírneve hogyan használható fel a tagállami intézkedések 
támogatására az európai prioritásokkal összhangban;

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés korlátozott mérete azt jelenti, hogy az uniós 
költségvetés újraelosztási és stabilizációs funkciói is korlátozottak; hangsúlyozza, hogy 
még fontosabb a többéves pénzügyi keret, a Next Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, valamint a környezeti, gazdasági, társadalmi és 
inkluzív reziliencia támogatása érdekében.


