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JAVASLATOK

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

1. 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 javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 25 700 millió EUR);

2. emlékeztet arra, hogy a COVID19-világjárványt megelőzően több mint 100 millió 
európai küzdött napi szinten szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és hogy a helyzet a 
világjárvány következtében valószínűleg romlani fog; elismeri 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;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki Európában, 
és példa nélküli válsághoz vezetett, amely katasztrofális következményekkel járt 
magánszemélyek, családok, munkavállalók és vállalkozások számára, ezért példa 
nélküli választ is igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év lesz a költségvetés 
szempontjából, mivel ez lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első éve és az 
első „COVID19 utáni” fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a költségvetésnek elő 
kell segítenie a szociális és foglalkoztatási helyzet javítását a COVID19-világjárványt 
követő példátlan válság idején;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést célzó erőfeszítéseknek elő kell mozdítaniuk a 
munkahelyteremtést és a növekedést, valamint társadalmaink ellenálló képességét, és 
hogy azokat erős szociális dimenzióval kell kiegészíteni, kezelve a társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségeket, valamint a válság által leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű – csoportok szükségleteit, amelyek 
munkaerő-piaci integrációját támogatni és ösztönözni kell;

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd eurót 
különítsenek el a Méltányos Átállást Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy a közös 
alapnak kulcsszerepet kell játszania a munkavállalók átképzésének támogatásában;

6. 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 racionalizálását, amely lehetővé teszi a szinergiák 
fokozását és az adminisztratív terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy az ESZA+ 
lesz a fő pénzügyi eszköz Európa szociális dimenziójának megerősítésére a szociális 
jogok európai pillére elveinek gyakorlatba való átültetése révén; külön felhívja a 
figyelmet az ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát követő szakaszban; figyelmeztet arra, 
hogy az ESZA+ költségvetésének bárminemű csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e tekintetben aggodalmát fejezi ki a Bizottság 
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által a 2021. évi költségvetési tervezetben az ESZA+ számára javasolt előirányzatok 
kapcsán (12 655,1 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat, 15 374,8 euró kifizetési 
előirányzat); 

7. hangsúlyozza, hogy e csökkentésnek bizonyítékokon és hatásvizsgálatokon kell 
alapulnia, valamint összhangban kell lennie a minőségi jogalkotási programmal és az 
Európai Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; 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 határainak betartása;

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 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, 
alááshatja az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás miatt veszítették el munkahelyüket;

9. 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, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának javítása révén; 

10. 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 szakpolitikai döntéshozatalra és hogy különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre;

11. hangsúlyozza az ügynökségek jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális 
ügyek széles körének kezeléséhez és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy feladataik 
bővülnek, ezért biztosítani kell számukra az ezek végrehajtásához szükséges 
erőforrásokat; ezért kéri az ügynökségekre ruházott új feladatok és az ügynökségek 
általános teljesítményének alapos értékelését a megfelelő és hatékony költségvetési 
előirányzatok biztosítása érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság megfelelő személyzettel és finanszírozással működhessen;

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések 
nagyon értékes eszközök a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén új 
tevékenységek és innovatív megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, hogy rendkívül 
fontos, hogy a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket kizárólag érdemeik és 
uniós hozzáadott értékük alapján értékeljék.


