
AD\1215470HU.docx PE654.005v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2020/1998(BUD)

9.10.2020

VÉLEMÉNY
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE654.005v03-00 2/12 AD\1215470HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1215470HU.docx 3/12 PE654.005v03-00

HU

JAVASLATOK

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

A. mivel egy Eurofound-felmérés megállapította, hogy a kormányok és a szociális 
partnerek által a Covid19-válság során végrehajtott pénzügyi intézkedések 
csökkentették a pénzügyi nehézségeket; mivel a felmérés azt is megállapítja, hogy a 
támogatásban részesült válaszadók körében sokkal nagyobb a bizalom mind a nemzeti 
kormány, mind az Unió iránt; mivel a felmérésből kiderül, hogy a Covid19-válság 
gazdasági következményei miatt több háztartás küzd pénzügyi nehézségekkel, mint a 
válság kezdete előtt; mivel az összes válaszadó közel fele (47%) jelezte, hogy háztartása 
nehezen jön ki a jövedelméből; 

B. mivel egy Eurofound-felmérés megállapította, hogy a Covid19-válság kezdete óta a 
beosztottakkal nem rendelkező önálló vállalkozók 13%-a és a munkáltatóknál dolgozó 
válaszadók 8%-a munkanélkülivé vált; mivel a legfiatalabb korcsoportba (18–34) 
tartozó válaszadók, valamint az alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkezők 
nagyobb valószínűséggel váltak munkanélkülivé a világjárvány idején;

C. mivel az Eurofound egyik kutatása kiemeli, hogy a Covid19-válság miatt fennáll a 
komoly kockázata annak, hogy a munkaerőpiaci részvétel terén a nemek közötti 
egyenlőséget illetően évtizedek alatt elért eredmények visszafordulnak, különösen 
akkor, ha a tevékenység még inkább akadályozva van azokban az ágazatokban, ahol a 
nők felülreprezentáltak; mivel az intézkedések mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból elengedhetetlenek; mivel az Eurofound kutatása rámutat a nemek közötti 
egyenlőséget és a nők munkaerőpiaci integrációját támogató szakpolitikai válaszok 
végrehajtásának fontosságára;

D. mivel várható, hogy az Covid19-válság gazdasági és társadalmi válságot vált ki, amely 
mélyen érinti a munkaerőpiacokat; mivel az Eurofound korábbi kutatásai azt mutatják, 
hogy az ilyen helyzet kezelhető állami és szociális partnereken alapuló intézkedésekkel, 
amelyek célja a munkanélküliek és a munkaerőpiacon kívüli személyek 
foglalkoztatásának vagy jövedelemtámogatásának fenntartása és megteremtése, 
elismerve az európai alapokból, például az ESZA-ból és az EGAA-ból 
társfinanszírozott intézkedések fontosságát e tekintetben;

1. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 151. cikkével összhangban az Unió és a tagállamok – 
szem előtt tartva az olyan alapvető szociális jogokat, mint az 1961. október 18-án 
Torinóban aláírt Európai Szociális Charta és a munkavállalók alapvető szociális jogairól 
szóló 1989. évi közösségi charta – célja a foglalkoztatás előmozdítása, az élet- és 
munkakörülmények javítása, a megfelelő szociális védelem, a tartósan magas 
színvonalú foglalkoztatás fejlesztése és a kirekesztés elleni küzdelem;

2. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretre (MFF) vonatkozó, 2020. május 27-i 
bizottsági javaslaton alapul; üdvözli az Európai Tanács által elfogadott helyreállítási 
tervet, de sajnálja, hogy a Tanács 2020. július 21-i, a többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó javaslata a felülvizsgált bizottsági javaslat 25 700 millió euróval a bizottsági 
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javaslat alatt van; kiemeli, hogy a jelenlegi kivételes körülmények nem kezelhetők a 
„szokásos ügymenetre” tervezett költségvetéssel, és hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament álláspontjával összhangban ambiciózusabb válaszra van szükség;

3. felkéri az Uniót, hogy fokozza az Európán belüli társadalmi kohézió és felfelé irányuló 
konvergencia erősítése érdekében tett erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány kitörését megelőzően több mint 100 millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és hogy a helyzet a válság következtében 
valószínűleg romlani fog, különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportokban; elismeri 
valamennyi európai szociális alap és program, különösen az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós 
programja (EaSI) és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 és 2020 közötti, jelenlegi 
többéves pénzügyi keretben, valamint a jövőbeni ESZA+ és EGAA még lényegesebb 
szerepét a következő 7 évben; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy az ESZA+, és különösen a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap költségvetése 
számára biztosítsanak kellő forrásokat az európai szegénység leküzdése érdekében;

4. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki Európában, 
és példa nélküli válsághoz vezetett, amely katasztrofális következményekkel járt 
magánszemélyek, családok, munkavállalók – különösen az ingázók, nem kormányzati 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek – és vállalkozások – különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások – számára, ezért példa nélküli és hatékony választ is igényel a 
Tanács és a Bizottság részéről; kiemeli, hogy 2021 kritikus év lesz az uniós költségvetés 
szempontjából, mivel ez lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első éve és az 
első „Covid19 utáni” fellendülési év; kiemeli különösen, hogy csak egy olyan szociális 
és fenntartható költségvetés lesz hatékony a Covid19-válságot követő fellendülés során, 
amely egyetlen csoportot vagy ágazatot sem hagy hátra;

5. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetésnek elsősorban a Covid19-válság a 
munkavállalókra és a vállalkozásokra gyakorolt szociális és foglalkoztatottsági 
hatásainak enyhítésére és a tagállami gazdaságok helyreállításának támogatására kell 
összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulásra is építve; e 
tekintetben üdvözli, hogy a 2021. évi költségvetést 211 000 millió euró vissza nem 
térítendő támogatással és körülbelül 133 000 millió euró kölcsönnel egészítik ki az új 
generációs EU keretében;

6. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és valamennyi tagállamnak teljes szolidaritást kell 
tanúsítaniuk a leginkább rászorulókkal, és egy erre a célra létrehozott támogatási alap 
révén biztosítaniuk kell, hogy egyetlen ország és terület se maradjon egyedül a Covid19 
kitörése elleni küzdelemben, ideértve a tengerentúli országokat és területeket, valamint 
a legkülső régiókat is; emlékeztet különösen a Covid19‑világjárványról és az annak 
következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. 
április 17-i európai parlamenti állásfoglalásra1;

7. hangsúlyozza, hogy a fellendülést célzó erőfeszítéseknek elő kell mozdítaniuk a 
fenntartható növekedést, amely illeszkedik az európai zöld megállapodáshoz, 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
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társadalmaink ellenálló képességéhez és a minőségi foglalkoztatáshoz, és azt ki kell 
egészíteni egy erős szociális dimenzióval, amely kezeli a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket és a válság által – különösen az Unióban és annak tengerentúli 
országaiban és területein – leginkább sújtottak, valamint a kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű csoportok, például a szegénységben élők, a munkanélküliek, az idősek és a 
fiatalok, a fogyatékossággal élők, az egyedülálló szülők, az ingázó munkavállalók és a 
migránsok társadalmi befogadását és munkaerő-piaci reintegrációját;

8. elismeri, hogy a Covid19-válság által leginkább sújtott ágazatok többsége elnőiesedett 
és olyan alapvető ágazat volt, amely már amúgy is bizonytalan munkakörülményekkel 
rendelkezett, és hogy a helyreállítás időszakában külön erőfeszítéseket kell tenni és 
külön forrásokat kell biztosítani a foglalkoztatási feltételek javítására és az ilyen 
ágazatok elismerésére;

9. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 000 millió eurót 
különítsenek el az igazságos átállási alap számára, és kiemeli, hogy a közös alapnak 
kulcsszerepet kell játszania az egyének szükségleteinek és a társadalmi jólétnek a 
támogatásában, a tisztességes és fenntartható munkahelyek megteremtésében, a 
munkavállalók modern munkahelyekre való átképzésében azáltal, hogy megfelelő, 
egész életen át tartó képzést biztosít, előmozdítja az egyenlő munkalehetőségeket 
mindenki számára, és szociális infrastruktúrát hoz létre, hogy senki se maradjon le;

10. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak és a 
foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+) keretében történő összevonását, amely lehetővé teszi a szinergiák 
fokozását és az adminisztratív terhek csökkentését; sajnálja azonban, hogy az ESZA+ 
számára elkülönített teljes összeg még mindig a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
szintje alatt van; emlékeztet arra, hogy az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz Európa 
szociális dimenziójának megerősítésére a szociális jogok európai pillére elveinek 
gyakorlatba való átültetése révén és a Covid19 utáni helyreállításhoz; elutasítja az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű csökkentését, mivel a források hiánya nem csak 
hatékony végrehajtását és célkitűzéseinek elérését, hanem a hatékony helyreállítás 
biztosítását is veszélyeztetné; e tekintetben aggodalmát fejezi ki a Bizottság által a 
2021. évi költségvetési tervezetben az ESZA+ számára javasolt előirányzatok kapcsán 
(12 655,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 15 374,8 EUR kifizetési 
előirányzat), és felszólít annak jelentős növelésére, különösen a tartós munkanélküliség, 
valamint a fiatalok és az idősek körében tapasztalható munkanélküliség, a 
gyermekszegénység, a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata és a 
megkülönböztetés kezelése, a megerősített szociális párbeszéd biztosítása, a hosszú távú 
strukturális demográfiai változások kezelése, valamint az olyan alapvető és 
kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz mint az egészségügyhöz, a szociális védelemhez, a 
mobilitáshoz, a megfelelő táplálkozáshoz és a tisztességes lakhatáshoz mindenki – és 
különösen az idősödő népesség – számára elérhető hozzáférés biztosítása érdekében;

11. üdvözli e tekintetben az új REACT-EU eszközre irányuló bizottsági javaslatot, 
amelynek célja a kohéziós politikára szánt finanszírozás összegének növelése a meglévő 
2014–2020-as keretösszegeken felül és a 2021–2027-es időszakra javasolt 
keretösszegeken felül; aggodalmát fejezi ki azonban átmeneti, rövid távú jellege miatt, 
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valamint amiatt, hogy az ESZA+ önmagában nem rendelkezik elegendő pénzügyi 
forrással a többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakára; felhívja a Bizottságot, hogy 
2025. március 31-ig nyújtson be értékelő jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a REACT-EU-ról, kitérve a 2020., a 2021. és a 2022. évre vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, többek között a REACT-EU célkitűzéseinek 
elérésére, a források felhasználásának hatékonyságára, a finanszírozott 
intézkedéstípusokra, a pénzügyi előirányzatok kedvezményezettjeire és végső 
kedvezményezettjeire, valamint európai hozzáadott értékére a gazdaságélénkítés 
elősegítésében;

12. üdvözli a Bizottság a jelenlegi vagy jövőbeli válságok társadalmi hatásainak kezelésére 
irányuló számos új javaslatát; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az ESZA+ 
keretében rendkívüli körülmények esetére ideiglenes intézkedéseket vezettek be; 
figyelmeztet a tematikus koncentrációra vonatkozó kötelezettségek gyengítésének 
lehetséges kockázatára, ami veszélybe sodorná az ESZA+ kulcsfontosságú célkitűzéseit 
és beruházásait, valamint az ESZA+ által eszközölt beruházások megfelelő 
felhasználását és hatékonyságát, mivel kivételes körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az ESZA+ hatókörének kiterjesztésére, valamint 
a tematikus koncentrációra vonatkozó kötelezettségek csökkentésére;

13. elismeri továbbá e tekintetben a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy ilyen ideiglenes 
intézkedések keretében finanszírozzák a csökkentett munkaidős foglalkoztatást; 
emlékeztet azonban arra, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatást már az újonnan 
bevezetett, sokkal jelentősebb volumenű ideiglenes SURE eszközből fogják 
finanszírozni, és hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy hamarosan állandó 
eszközt vezet be egy európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási rendszer 
formájában; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az ESZA+ már jelenleg is szűkös 
forrásokkal rendelkezik az eredeti tematikus koncentrációihoz, amelyek ebben az 
esetben tovább csökkennének; emlékeztet továbbá arra, hogy a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatás sokkal több pénzt igényel; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
további késedelem nélkül vezesse be az európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási 
rendszert;

14. hangsúlyozza a partnerség elvének fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy a 
szociális partnereket bevonják az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
által finanszírozott projektek tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének 
valamennyi szakaszába; úgy véli, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan a 
partnerség elvét is be kell építeni az esb-alapokba, valamint más vonatkozó uniós 
alapokba, többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe és a REACT-
EU-ba;

15. hangsúlyozza, hogy e csökkentésnek bizonyítékokon és hatásvizsgálatokon kell 
alapulnia, valamint összhangban kell lennie a minőségi jogalkotási programmal és az 
Európai Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; úgy véli, hogy az észszerűsítésnek 
hozzá kell járulnia a Covid19-válság következtében felszínre került társadalmi hatások 
kezeléséhez is; e tekintetben kiemeli, hogy a foglalkoztatás és a szociális kérdések terén 
végrehajtott tevékenységeknek mindig egyértelműen meghatározott célkitűzéseket és 
célokat kijelölő stratégiai intézkedéseket kell eredményezniük, valamint hogy a 
kiadások hatékonysága és eredményessége ugyanolyan fontos, mint a költségvetés felső 
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határainak betartása;

16. üdvözli a Covid19-válság nyomán várható igénynövekedés fényében a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az EGAA rendelkezésére álló éves finanszírozást 2021-től 
kezdődően 386 millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács 
arra irányuló javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 197 millió euróra korlátozzák, 
aláássa az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás miatt veszítették el munkahelyüket;

17. tudomásul veszi a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy a Covid19-válság 
szociális és gazdasági hatásaira reagálva igénybe veszi az EGAA-t, és megjegyzi, hogy 
az alap alkalmazási körének a digitális és zöld átállás támogatására való kiterjesztése 
2021-ben a Tanács által meghatározott felső határt meghaladó, elegendő finanszírozást 
igényel;

18. emlékeztet arra, hogy az EGAA nem befolyásolja az érintett vállalatok nemzeti jog 
vagy kollektív szerződés szerinti kötelezettségeit, különösen az elbocsátott 
munkavállalókra vonatkozó kötelező intézkedések esetében; felszólít az EGAA-ból 
finanszírozott intézkedések alapos értékelésére azzal a céllal, hogy ellenőrizzék a 
források hatékony felhasználását;

19. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi költségvetési megszorításokkal és a Covid19 utáni 
helyreállítással összefüggésben döntő fontosságú lesz a 2021. évi általános költségvetés 
lehető legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, valamint a demográfiai változásokhoz, a zöld és 
digitális átálláshoz való jobb alkalmazkodásra irányuló intézkedéseket, illetve a 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának javítását; 
megismétli, hogy az emberközpontú mesterséges intelligencián alapuló digitális 
megoldások alkalmazása lehetőséget kínál a munkahelyteremtésre és e csoportok 
munkaerő-piaci integrációjára, teljes mértékben tiszteletben tartva alapvető jogaikat és 
munkakörülményeiket, többek között a munkahelyi egészség és biztonság tekintetében, 
valamint annak szociális vonzatait;

20. felszólít arra, hogy az uniós programok olyan projektekre összpontosítsanak, amelyek 
előmozdítják és fokozzák a meglévő munkahelyek megőrzését, a jogokkal és stabil és 
szabályozott fizetéssel és munkakörülményekkel járó minőségi munkahelyek 
létrehozását, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni hatékony és 
eredményes küzdelmet;

21. hangsúlyozza továbbá a szegénység, ideértve a gyermekek szegénysége elleni fellépés, 
valamint az ifjúsági munkanélküliséggel és a fiatalok munkaerőpiachoz való 
hozzáférésével kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségek kezelésének fontosságát;

22. megismétli a Bizottság azon előrejelzését, hogy a Covid19-járványból való kilábalás 
összefüggésében a gyermekszegénység kezelése az elkövetkező években még 
fontosabbá válik; e tekintetben kiemeli a Parlament és a Bizottság azon álláspontját, 
hogy a tagállamoknak a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-források legalább 5%-
át az európai gyermekgarancia keretében végzett tevékenységek támogatására kell 
fordítaniuk; következésképpen és az ESZA+-ról szóló parlamenti állásponttal 
összhangban kitart amellett, hogy az ESZA+ alatt külön költségvetési tételt kell 
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létrehozni az európai gyermekgarancia számára, 3 milliárd eurós előirányzattal 2021-re;

23. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyék prioritássá az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdését, különösen az európai helyreállítási erőfeszítés részeként, 
teljes mértékben használják ki az olyan pénzügyi eszközöket mint az Ifjúsági Garancia 
és az olyan programokat mint az Erasmus+, valamint tegyenek egyedi lépéseket az 
ifjúsági munkanélküliség kezelésére és javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát;

24. kiemeli, hogy a Covid19-válság már sok embert munkanélkülivé tett, különösen a 
fiatalokat, akik gyakrabban vannak bizonytalan foglalkoztatásban; ezzel összefüggésben 
üdvözli a Bizottságnak az európai ifjúsági garancia megerősítésére irányuló terveit, és 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak továbbra is elegendő ESZA+-forrást kell 
fordítaniuk a fiatalok foglalkoztatását támogató intézkedésekre, és ezért a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15%-át célzott intézkedésekre és 
strukturális reformokra kell fordítaniuk a fiatalok minőségi foglalkoztatásának 
támogatása érdekében;

25. határozottan úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést be kell építeni a 2021. évi általános költségvetésbe a nők egyenlő 
munkaerőpiaci részvételét előmozdító politikák és tevékenységek jobb összehangolása, 
valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetési 
előirányzatok nyomon követésére és mérésére szolgáló átfogó rendszerek kialakítása 
érdekében;

26. hangsúlyozza a költségvetési elszámoltathatóság és a prioritások meghatározásának 
fontosságát, valamint hogy az uniós polgárok számára biztosított legyen a megfelelő ár-
érték arány, többek között annak révén, hogy az Unió jobban összpontosít a tényeken 
alapuló, inkluzív szakpolitikai döntéshozatalra és hogy különös figyelmet fordít a 
társadalmi, regionális és területi egyenlőtlenségekre, valamint a jövedelmek 
eltérőségére;

27. hangsúlyozza az ügynökségek jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális 
ügyek széles körének kezeléséhez, mint például az élet- és munkakörülmények, a 
mobilitás, az egészség és biztonság, a készségek stb., és az adatgyűjtéshez, különösen 
felmérések révén; hangsúlyozza, hogy feladataik folyamatosan bővülnek, ezért 
biztosítani kell számukra az ezek végrehajtásához szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új és meglévő feladatok és az ügynökségek általános 
teljesítményének alapos értékelését a megfelelő és hatékony költségvetési előirányzatok 
biztosítása, valamint annak érdekében, hogy az ügynökségek rendelkezzenek az e 
kötelezettségek jobb teljesítéséhez szükséges minőségi adatok gyűjtéséhez szükséges 
finanszírozással; ragaszkodik különösen ahhoz, hogy az új Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással működhessen;

28. e tekintetben rámutat arra, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság számára jelenleg 2021-
re előirányzott források alacsonyabbak az ügynökség aktualizált pénzügyi 
kimutatásában meghatározott forrásoknál, amelyek 2021-re 24 millió helyett 29 millió 
eurót irányoztak elő; tekintettel a Covid19-válság által felszínre került, a tisztességes 
munkaerő-mobilitás biztosításával kapcsolatos kihívásokra, különösen a kiküldött és 
idénymunkások, illetve a feketemunka esetében, úgy véli, hogy az Európai Munkaügyi 
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Hatóság költségvetését legalább az eredetileg tervezett összegre kell növelni;

29. felszólít arra, hogy hozzanak létre egy határokon átnyúló fórumot a nemzeti politikai 
döntéshozók számára a gazdasági és munkaerőpiaci válságok által érintett munkáltatók 
és munkavállalók támogatásával kapcsolatos gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére, 
amely az Eurofound Európai Szerkezetátalakítási Figyelőjében összegyűjtött, az ilyen 
beavatkozásokra vonatkozó információkat (támogató eszközök és jogi adatbázisok), 
valamint a hasonló korábbi gyakorlatok (például az Eurofound „Az európai 
feldolgozóipar jövője” kísérleti projektje keretében szervezett regionális iparpolitikai 
szemináriumai vagy a Foglalkoztatási Főigazgatóság által a szerkezetátalakítás 
előkészítéséről és irányításáról tartott nemzeti szemináriumok) során felhalmozott és a 
különböző uniós intézmények (pl. a Foglalkoztatási Főigazgatóság, az Eurofound, a 
Cedefop) együttműködésével megvalósított szakértelmet is felhasználhatná;

30. emlékeztet a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy a Covid19-válság fényében 
mihamarabb értékeli a biológiai anyagokról szóló irányelv és esetleg más munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok felülvizsgálatát, és felgyorsítja az új uniós 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerettel kapcsolatos munkáját; e 
tekintetben felszólít arra, hogy e kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 
biztosítsanak megfelelő forrásokat a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatóságának illetékes osztálya számára;

31. aggodalmát fejezi ki a Bizottság azon javaslata miatt, hogy a szociálpolitikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó különböző költségvetési sorokat – különösen a 
munkavállalói szervezetek tájékoztatási és képzési intézkedéseit, a vállalkozások 
képviselőinek tájékoztatását, a velük folytatott konzultációt és részvételüket, a 
munkaügyi kapcsolatokat és a szociális párbeszédet támogató sorokat – egyetlen 
költségvetési sorba vonja össze („07 20 04 06 – Különös kompetenciák a szociálpolitika 
területén, a szociális párbeszédet is beleértve”); úgy véli, hogy a korábbiakhoz hasonló, 
külön költségvetési sorok biztosítanák a szükséges átláthatóságot és forrásokat e 
kulcsfontosságú területek mindegyikére vonatkozóan;

32. megismétli, hogy a jól megtervezett kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 
rendkívül értékes eszközök a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás terén 
kezdeményezett új tevékenységek és szakpolitikák szempontjából, és hogy a múltban a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság több ötletét is sikeresen végrehajtották kísérleti 
projektként vagy előkészítő intézkedésként; emlékeztet arra, hogy ezeknek az 
eszközöknek a jelenlegi válság szükségleteit és a jövőbeli politikákat tükröző innovatív 
ötletek előmozdítására kell irányulniuk;

33. aggodalmát fejezi ki azonban a Bizottság előzetes értékelése objektivitásának hiánya 
miatt, ami jelentős hatással van a Parlament általi elfogadásukra, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a Bizottság átlátható megközelítést alkalmazzon a kísérleti 
projektek/előkészítő intézkedések értékelésekor;

34. felszólít továbbá arra, hogy a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések legyenek 
átláthatóak, és végrehajtásuk feleljen meg az elfogadott célkitűzéseknek és 
ajánlásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy hatékonysági okokból részesítse előnyben e 
projektek és fellépések európai ügynökségeken keresztül történő végrehajtását, 
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amennyiben azok az ügynökségek szakterületéhez tartoznak;

35. hangsúlyozza a tengerentúli területek és országok költségvetés-tervezésbe való 
bevonásának fontosságát; sürgeti a Bizottságot, hogy hajtson végre intézkedéseket és 
biztosítson finanszírozást a Covid19-válság tengerentúli területekre és országokra 
gyakorolt hatásainak kezelésére.
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