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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Az euróövezet 2020-as foglalkoztatási és szociális politikájáról 
(2020/2079(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. és 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9., 145., 148., 149., 
151., 152., 153., 154., 155., 156., 158., 165., 166., 174. és 349. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak IV. címére 
(„Szolidaritás”),

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

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira, különösen az 1., 3., 4., 5., 8., 10. és 
13. célokra,

– tekintettel a Tanács a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz 
(SURE) létrehozásáról szóló (EU) 2020/672 rendeletére2 (2020. május 19.),

– tekintettel a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19-járvány kezelése érdekében 
bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, (EU) 
2020/559 európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 (2020. április 23.),

– tekintettel a Bizottság „Válaszintézkedések a koronavírus ellen – Minden rendelkezésre 
álló eurót az emberéletek és a megélhetés védelmére kell felhasználni minden 
lehetséges módon” című, 2020. április 2-i közleményére COM(2020)0143,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 
2020/460 rendeletére4 (2020. március 30.) (a koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés),

– tekintettel a 2020. március 13-i „A Covid19-járvány nyomán hozott koordinált 

1 HL L 123., 2016.5.12, 1. o.
2 HL L 159., 2020.5.20., 1. o.
3 HL L 130., 2020.4.24., 7. o.
4 HL L 99., 2020.3.31., 5. o.
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gazdasági válaszintézkedések” című bizottsági közleményre (COM(2020)0112),

– tekintettel „Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése: Az öt elnök jelentése 
óta eltelt négy év eredményeinek áttekintése – Az Európai Bizottság hozzájárulása a 
2019. június 21-i euróövezeti csúcstalálkozóhoz” című, 2019. június 12-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0279),

– tekintettel az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” című, 
2015. június 22-i jelentésére,

– tekintettel a „2020. évi európai szemeszter: országspecifikus ajánlások” című, 2020. 
május 20-i bizottsági közleményre (COM(2020)0500),

– tekintettel a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 
aktiválásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2020)0123) és a Tanács ezt követő, 
2020. március 23-i határozatára,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló 
tanácsi határozatra irányuló, 2020. február 26-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0070), 

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatra irányuló, 2017. november 22-i bizottsági javaslatra 
(COM(2017)0677) és a Parlament erről szóló, 2018. április 19-i álláspontjára5,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2019. július 8-i (EU) 2019/1181 tanácsi határozatra6,

– 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 Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által a 2019–2024-es Európai 
Bizottság számára előterjesztett, „Ambiciózusabb Unió. Programom Európa számára” 
című politikai iránymutatásra,

– tekintettel „A szociális jogok európai pillérének létrehozása” című, 2017. április 26-i 

5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0181.
6 HL L 185., 2019.7.11., 44. o.
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bizottsági közleményre (COM(2017)0250),

– tekintettel a „Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a 
magánélet közötti egyensúly támogatására” című, 2017. április 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2017)0252),

– tekintettel a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való 
hozzáféréséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2018. március 13-i bizottsági javaslatra 
(COM(2018)0132),

– tekintettel a Bizottság 2013-as szociális beruházási csomagjára, amelyet „Szociális 
beruházás a növekedés és a kohézió érdekében, többek között a 2014–2020-as időszakra 
szóló Európai Szociális Alap végrehajtása révén” című közleményében 
(COM(2013)0083) ismertet részletesen,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című, 
2011. április 5-i bizottsági közleményre (COM(2011)0173) és az azt követő 
végrehajtási és értékelési jelentésekre,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 
2008. október 3-i bizottsági ajánlásra7,

– tekintettel a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre,8

– tekintettel a „Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés” 
című 2013. évi ajánlás eredményeinek értékeléséről szóló, 2017. április 26-i bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017)0258),

– tekintettel a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” 
című bizottsági munkadokumentuma, a nemek közötti egyenlőségről szóló, 2011 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó európai paktumra, valamint a Tanács ezekkel 
kapcsolatos, 2011. március 7-i következtetéseire9,

– tekintettel a 2002-es barcelonai gyermekgondozási célokra, miszerint 2010-ig 
hároméves kortól az iskolaköteles korig a gyermekek legalább 90%-ának, hároméves 
kor alatt pedig a gyermekek legalább 33%-ának kell gyermekgondozásban részesülnie;

– tekintettel „Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első 
három év” című, 2016. október 4-i bizottsági közleményre (COM(2016)0646),

– tekintettel „Az európai beruházások megerősítése a munkahelyteremtés és a növekedés 
érdekében: Az Európai Stratégiai Beruházási Alap második fázisa és az új külső 
beruházási terv felé” című, 2016. szeptember 14-i bizottsági közleményre 

7 HL L 307., 2008.11.18, 11. o.
8 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
9 HL C 155., 2011.5.25., 10. o.
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(COM(2016)0581),

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

– tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló intézkedéscsomagra ((EU) 2018/84910, (EU) 
2018/85011, (EU) 2018/85112 és (EU) 2018/85213 irányelvek),

– tekintettel „Európa ismét beruház – Az európai beruházási terv mérlege és a következő 
lépések” című, 2016. június 1-jei bizottsági közleményre (COM(2016)0359),

– tekintettel „A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” 
című, 2012. február 16-i bizottsági fehér könyvre (COM(2012)0055),

– tekintettel az európai gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető tényezőjének számító 
szociális gazdaság előmozdításáról szóló, 2015. december 7-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló, 
2019. október 10-i állásfoglalására14,

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló, 
2019. március 13-i állásfoglalására15 a 2019. évi éves növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól,

– tekintettel az „Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az 
uniós politika kidolgozásához ” című, 2018. december 11-i állásfoglalására16,

– tekintettel a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi 
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről szóló, 2018. szeptember 11-i 
állásfoglalására17,

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló, 2017. november 16-i állásfoglalására18,

– tekintettel a garantált minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem 
eszközével kapcsolatos szakpolitikákról szóló, 2017. október 24-i állásfoglalására19,

10 HL L 150., 2018.6.14., 93. o.
11 HL L 150., 2018.6.14., 100. o.
12 HL L 150., 2018.6.14., 109. o.
13 HL L 150., 2018.6.14., 141. o.
14 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0033.
15 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0202.
16 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0485.
17 HL C 433., 2019.12.23., 9. o.
18 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.
19 HL C 346., 2018.9.27., 156. o.
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– tekintettel az új európai készségfejlesztési programról szóló, 2017. szeptember 14-i 
állásfoglalására20,

– tekintettel a szociális jogok európai pilléréről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására21,

– tekintettel „A szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai” című, 2016. 
május 26-i állásfoglalására22,

– 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 álláspontjára23,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2014–2020 
közötti EU stratégiai keretről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására24,

– tekintettel az OECD és az Európai Bizottság „Egészségügyi helyzet az Európai 
Unióban” című kezdeményezésére és az ehhez kapcsolódó, „Egészségügyi pillanatkép: 
Európa 2018” című jelentésre,

– tekintettel a Bizottság 2018. április 26-án közzétett 2018. évi, „A nyugdíjak 
megfelelőségéről: az időskori jövedelmek jelenlegi és jövőbeli megfelelősége az 
Európai Unióban” c. jelentésére,

– tekintettel a Bizottság az idősödésről szóló, 2018. május 28-án közzétett 2018. évi, 
„Gazdasági és költségvetési előrejelzések az EU 28 tagállamára vonatkozóan (2016–
2070)” c. jelentésére,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára és a 2014-ben elindított torinói 
folyamatra, amelynek célja az Európai Szociális Charta szerződéses rendszerének 
megerősítése az Európa Tanácson belül, valamint az európai uniós jog viszonylatában,

– tekintettel 2011. március 8-i állásfoglalására az egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentéséről az EU-ban25,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottságnak az 
Európai Unió 2014. júniusi bevezető jelentéséhez kapcsolódó 2015. szeptemberi záró 
megjegyzéseire,

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 
a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 
2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelvre (a nemek közötti egyenlő bánásmódról 
szóló irányelv)26, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek (1992) az 

20 HL C 337., 2018.9.20., 135. o.
21 HL C 242., 2018.7.10, 24. o.
22 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
23 HL C 35., 2018.1.31., 157. o.
24 HL C 366., 2017.10.27., 117. o.
25 HL C 199E., 2012.7.7., 25. o. 
26HL L 204., 2006.7.26, 23. o.
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egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvéről szóló 141. cikkére,

– tekintettel a Tanács 2018. november 26-i állásfoglalásán alapuló, a 2019–2027 közötti 
időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiára, valamint az Európa 2020 stratégia azon 
célkitűzésére, hogy az oktatásból és képzésből lemorzsolódók aránya 10% alá 
csökkenjen,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az 
uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
értékelése” című, 2017. áprilisi 5/2017. sz. különjelentésére,

– tekintettel a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi 
követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre (európai akadálymentesítési irányelv)27,

– tekintettel a Bizottság 2020. tavaszi európai gazdasági előrejelzésére,

– tekintettel az Európai Szociálpolitikai Hálózat „A dolgozói szegénység Európában. A 
nemzeti szakpolitikák vizsgálata” című, 2019. májusban közzétett tanulmányára,

– tekintettel a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való 
hozzáféréséről szóló, 2018. évi tanácsi ajánlásra,

– tekintettel az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre28,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az EU GDP-je az előrejelzések szerint 2020-ban mintegy 7,5%-kal zsugorodik;

B. mivel a Covid19-válság szimmetrikus sokk, amely minden tagállamot érint, bár a válság 
hatása várhatóan egyenlőtlen lesz;

C. mivel a válság hatásainak enyhítéséhez elengedhetetlen az európai gazdasági, szociális 
és egészségügyi politika és az európai szemeszter közötti hatékony koordináció;

D. mivel a szociális beruházások elengedhetetlenek a fenntartható fejlődés és a befogadó 
társadalmak biztosításához; 

E. mivel a megszorító politikák kevésbé védett és alulfinanszírozott szociális és 
egészségügyi rendszereket eredményeztek, ami egyes tagállamokban súlyosbította a 
pandémia hatásait;

F. mivel az euróövezet munkanélküliségi rátája a 2019. évi 7,5%-ról 2020-ra várhatóan 

27 HL L 151., 2019.7.26, 70. o.
28 HL L 186., 2019.7.11., 105. o.
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9,5%-ra emelkedik, a tagállamok között jelentős különbségekkel; 

G. mivel a válság jelentős hatással lesz a szociális feltételekre, különösen a kiszolgáltatott 
csoportokra; 

H. mivel a tisztességes megélhetést biztosító bérek, az erős kollektív tárgyalási rendszerek 
és a szociális védelem csökkenthetik az aktív keresők szegénységét, csökkenthetik az 
egyenlőtlenségeket és keresletet generálhatnak;

1. tudomásul veszi a Bizottság 2020-ra vonatkozó országspecifikus ajánlásait (CSR); 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2019-ben nekik címzett 10 országspecifikus ajánlás 
közül hatban a tagállamok csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tettek 
előrelépést;

2. aggódik a Covid19-válságnak különösen a kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt pusztító 
társadalmi hatásai miatt; hangsúlyozza, hogy csak egy határozott és összehangolt 
európai válasz ellensúlyozza a jelenlegi válság következményeit;

3. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válságban a Stabilitási és Növekedési Paktum nem 
bizonyult megfelelőnek, és nem tette lehetővé a tagállamok számára az 
egyensúlyhiányok és a társadalmi következmények enyhítéséhez szükséges 
költségvetési mozgásteret, ami szükségessé tette a mentesítési záradék aktiválását; kéri, 
hogy a szociális és ökológiai célkitűzések ugyanolyan jogi végrehajthatóságot 
élvezzenek, mint a költségvetési konszolidáció és a pénzügyi stabilitás;

4. rámutat arra, hogy a szilárd és felelősségteljes költségvetési politikák fontossága 
ellenére a költségvetési stabilitás nem befolyásolhatja hátrányosan az állami 
beruházásokat, különösen az oktatási, szociális és egészségügyi rendszerek terén;

5. üdvözli a Next Generation EU-t (az Európai Helyreállítási Eszközt), az EU 
gazdaságélénkítő tervét; felhívja a tagállamokat, hogy használják ki az általános 
mentesítési záradékot, és fektessenek be az emberekbe és a szociális jóléti rendszerekbe; 
konkrét társadalmi előrehaladási tervekre szólít fel a hatékonyabb és erősebb jóléti 
államok biztosítása érdekében;

6. hangsúlyozza a szociális jogok európai pillére végrehajtásának fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy a fellendülés ösztönzése érdekében a gazdaságélénkítő terv 
keretében tett uniós beruházási erőfeszítéseknek erős szociális dimenzióval kell 
rendelkezniük;

7. üdvözli a Bizottság SURE javaslatát mint a Covid19-válsággal kapcsolatos sürgősségi 
intézkedést, és felszólítja a tagállamokat, hogy mielőbb jussanak megállapodásra annak 
sürgős végrehajtása érdekében;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy csak olyan 
vállalkozások kapjanak pénzügyi támogatást, amelyeket nem adóparadicsomokban 
vettek nyilvántartásba;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a szociális jogok európai pillérének mind a 20 alapelvét 
tükröző további mutatók és egyértelmű célok beépítésével javítsa az eredménytáblát, és 
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dolgozzon ki kötelező szociális célokat;

10. aggodalmát fejezi ki a növekvő munkanélküliségi ráta miatt, amely különösen a 
fiatalokat és az alacsony képzettséget igénylő munkakörben és bizonytalan 
foglalkoztatási helyzetben lévő munkavállalókat fogja érinteni; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot egy állandó uniós munkanélküliségi viszontbiztosítási 
rendszerre, valamint egy hatékonyabb és inkluzívabb ifjúsági garanciára; felhívja a 
tagállamokat, hogy a tartós munkanélküliség megelőzése érdekében megfelelően 
fektessenek be a hatékony aktív munkaerő-piaci politikákba;

11. hangsúlyozza, hogy az uniós gazdaságélénkítő terv sikeres végrehajtásához megfelelő 
szociális párbeszédre és a szociális partnerek hatékony bevonására van szükség; felhívja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások 
megerősítése érdekében támogassák a szociális partnerek kapacitásépítését;

12. üdvözli a minimálbérek uniós keretrendszeréről a szociális partnerekkel a Bizottság 
által folytatott konzultáció második szakaszát; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő egy európai minimálbér-keretet az aktív keresők szegénységének felszámolása 
érdekében azáltal, hogy kollektív szerződések vagy nemzeti jogszabályok révén a 
szegénységi küszöb feletti tisztességes megélhetést megengedő béreket biztosít 
valamennyi munkavállaló számára; felszólít valamennyi munkavállaló tisztességes 
öregségi nyugdíjának uniós szintű védelmére;

13. felkéri a Bizottságot, hogy javasoljon olyan jogi eszközöket, amelyek minden 
munkavállaló számára tisztességes munkakörülményeket biztosítanak, megerősítik a 
kollektív tárgyalások hatókörét, betiltják a nulla órás szerződéseket, véget vetnek a 
színlelt önfoglalkoztatásnak, szigorú korlátokat szabnak az alvállalkozói 
gyakorlatoknak, és javítják a szociális védelmi normákat; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő európai irányelvet a platformokon dolgozók és az atipikus munkavállalók 
tisztességes munkakörülményeiről;

14. uniós távmunka-menetrendet szorgalmaz, amely magában foglal egy olyan jogalkotási 
javaslatot is, amely tisztességes munkakörülményeket biztosít, beleértve a munkaidő, a 
szabadság és a munkahelyi hálózatból való kijelentkezés jogának tiszteletben tartását; 

15. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a digitális uniós 
társadalombiztosítási azonosító számra vonatkozóan;

16. aggályosnak tartja a generációk közötti korlátozott társadalmi mobilitást és a növekvő 
jövedelmi egyenlőtlenségeket; hangsúlyozza, hogy a nemzeti adó- és juttatási 
rendszereket úgy kell kialakítani, hogy csökkentsék az egyenlőtlenségeket, mozdítsák 
elő a méltányosságot és ösztönözzék a munkaerő-piaci részvételt;

17. felkéri a Bizottságot, hogy 2020-ban terjesszen elő egy uniós gyermekgaranciát, egy 
jogokon alapuló, átfogó és integrált szegénységelleni stratégiát, egy uniós keretet a 
hajléktalansággal kapcsolatos nemzeti stratégiák összefogására, illetve készítsen 
összehasonlító tanulmányt a tagállamok különböző minimáljövedelmi rendszereiről, és 
emelje ki a leginkább bevált gyakorlatokat, egy ilyen szempontú keret előterjesztése 
céljából;
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18. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy kötelező erejű intézkedéseket vezessen be a 
fizetések átláthatóságára vonatkozóan, és sürgeti azok gyors elfogadását a további nemi 
alapú egyenlőtlenségek elkerülése érdekében; 

19. hozzáférhető és megfizethető, minőségi gyermekgondozási és kisgyermekkori nevelési 
szolgáltatások biztosítására szólít fel, valamint rövid és hosszú távú gondozási 
szolgáltatásokra, köztük az idősek és a fogyatékossággal élő személyek számára; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó és hosszú távú európai uniós 
fogyatékosságügyi stratégiát a 2020 utáni időszakra;

21. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák oktatási rendszereik minőségét, hozzáférhetőségét 
és befogadó jellegét, valamint személyre szabott támogatással biztosítsanak magas 
színvonalú, alapkészségekre irányuló képzést, különösen a társadalom leginkább 
kiszorított csoportjai számára;

22. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós munkaerőpiac, valamint az ökológiai és digitális 
átállás készségigényeinek kielégítése érdekében aktualizálja az európai 
készségfejlesztési programot; 

23. hangsúlyozza, hogy a Covid19 világjárvány munkavállalók milliói számára okozott 
komoly egészségügyi és biztonsági kockázatokat; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő új egészségügyi és biztonsági stratégiai keretet, egy irányelvet a munkahelyi 
stresszről és váz- és izomrendszeri megbetegedésekről, egy irányelvet a munkahelyi 
mentális jólétről szóló irányelvet, valamint egy uniós mentális egészségügyi stratégiát; 

24. szorgalmazza egy európai egészségügyi unió létrehozását, felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a mindenki számára megfizethető, magas színvonalú egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést; 

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


