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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2021. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2020/2244(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiáról szóló, 2020. szeptember 
17-i bizottsági közleményre (COM(2019) 0575),

– tekintettel a Bizottság és a Tanács 2021. évi együttes foglalkoztatási jelentésére 
irányuló, 2019. november 18-i bizottsági javaslatra1,

– tekintettel az OECD Economic Outlook című kiadványa 2020. évfolyamának 2020. 
december 1-jei 2. számára2,

– tekintettel a szociális jogok európai pilléréről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására3,

– tekintettel a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0014),

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére,

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

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019) 0640),

– tekintettel az „Európa pillanata: helyreállítás és építés az új nemzedék számára” című, 
2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2007) 0456),

– tekintettel a helyreállítási és rugalmassági eszközre,

– tekintettel az „Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja” című, 2020. 
május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020) 0442),

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló, 2017. november 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramja” című, 2020. május 27-i 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE
3 HL C 242., 2018.7.10., 24. o.
4 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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bizottsági közleményre (COM(2020)0440),

– tekintettel a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai 
Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2020. 
május 28-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0441),

– tekintettel „A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a 
rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program” című, 2020. július 1-jei 
bizottsági közleményre (COM(2020) 0274),

– tekintettel az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című, 2020. február 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0067),

– tekintettel az „Út a munka világába – Az ifjúsági garancia megerősítése” című tanácsi 
ajánlásra irányuló javaslatot (COM(2020) 0277) kísérő, 2020. július 1-jei bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2020)0124),

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2020. július 10-i jogalkotási 
állásfoglalására5,

– tekintettel az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2020. július 8-i jogalkotási 
állásfoglalására6,

– tekintettel a Bizottság által 2020. október 10-én közzétett 2012-es európai 
versenyképességi jelentésre7,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Tisztességes minimálbérek 
Európában” című, 2020. szeptember 18-i véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Európai helyreállítási terv és a 
2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret” című, 2020. július 15-i véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A munkanélküliségi 
biztosításra vonatkozó közös uniós minimumszabályok – konkrét lépés a szociális jogok 
európai pillérének hatékony megvalósítása felé” című, 2019. december 11-i 
véleményére,

– tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
(Eurofound) „Covid19: Szakpolitikai válaszok Európa-szerte” című, 2020. június 24-i 
tanulmányára,

– tekintettel a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által a 2019–2024-es Európai 

5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0194.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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Bizottság számára előterjesztett, „Ambiciózusabb Unió” című politikai iránymutatásra,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, amelyet az Európai Tanács, a Bizottság és 
a Parlament 2017 novemberében hirdetett ki,

– tekintettel a Bizottság „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i 
közleményére (COM(2020)0102),

– tekintettel az OECD „Elromlott a társadalmi felvonó? Hogyan mozdítható előre a 
társadalmi mobilitás?” című, 2018. június 15-i tanulmányára8,

– tekintettel „A szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai” című, 2016. 
május 26-i állásfoglalására9,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a nemek közötti digitális 
szakadékról szóló, 2018. szeptember 19-i véleményére,

– tekintettel az Eurofound hatodik európai munkakörülmény-felmérésére – áttekintő 
jelentés (2017. évi frissítés)10,

– tekintettel a Bizottság és az Eurofound „How computerisation is transforming jobs: 
evidence from Eurofound’s European Working Conditions Survey” [Hogyan alakítja át 
a munkahelyeket a számítógépesítés: bizonyíték az Eurofound 2019-ben közzétett 
európai munkakörülmény-felméréséből] című, 2019-ben közzétett közös jelentésére11,

– tekintettel az Európai Parlamenti Kutatási Szolgálatának (EPRS) a Tudomány és a 
Technológia Jövőjével Foglalkozó Testülete (STOA) „Rethinking education in the 
digital age” [Az oktatás újragondolása a digitális korban] című tanulmányára,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében az Unión belüli 
gondozási szolgáltatásokról szóló, 2018. november 15-i állásfoglalására12,

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

– tekintettel a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi 
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről szóló, 2018. szeptember 11-i 
állásfoglalására13, 

– tekintettel a nemzeti parlamentek képviselőivel a 2021. évi európai szemeszter 
prioritásairól folytatott eszmecserére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
12 HL C 363., 2020.10.28., 80. o.
13 HL C 433., 2019.12.23., 9. o.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf


PE662.128v01-00 6/15 PR\1220719HU.docx

HU

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel a Bizottság 2020. őszi európai gazdasági előrejelzése szerint az EU GDP-je 2020-
ban várhatóan körülbelül 7,5%-kal csökken, majd 2021-ben 4%-kal, 2022-ben pedig 
további 3%-kal javul, az európai gazdaság teljesítménye pedig 2022-ben nemigen tér 
vissza a világjárvány előtti szintre;

B. mivel a Covid19-világjárvány megfordította az elmúlt hat év foglalkoztatási rátájának 
pozitív tendenciáját az EU-27-ben, amelynek eredményeként 2020 második 
negyedévében mintegy 6,1 millióval csökkent a foglalkoztatott személyek száma, és a 
2020. év során 4,5%-os csökkenés várható14; mivel a munkaerőpiacon maradó 
munkavállalók munkaideje jelentős mértékben csökkent, ennek következtében pedig 
jövedelmet veszítettek;

C. mivel a munkaidő gyorsabban nő, mint a foglalkoztattak létszáma, és a foglalkoztatás a 
továbbiakban is csökkenhet, ha megszűnnek a rövidebb munkaidős foglalkoztatási 
rendszerek; mivel a munkavállalók átcsoportosítása általában hosszadalmas folyamat, 
ezért a foglalkoztatás várhatóan enyhén csökken majd 2021-ben;

D. mivel a Covid19 előtti gazdasági tendenciákat általában pozitívnak minősítették az 
európai szemeszter éves felülvizsgálatai során; mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy 
továbbra is tartós és növekvő egyenlőtlenségek állnak fenn a személyek között, 
valamint az államok és régiók között, illetve ezeken belül;

E. mivel a Covid19-válság világszerte súlyosbította a bérek közötti egyenlőtlenségeket, és 
ezt csak részben ellensúlyozták az állami támogatások és a minimálbér-politikák; mivel 
az alacsonyabb jövedelmű munkavállalókat – akik körében aránytalanul nagy a nők és a 
bizonytalan helyzetben lévő, újonnan a munkaerőpiacra lépő fiatalok aránya – érinti a 
leginkább az egyenlőtlenségek növekedése;

F. mivel a fiatalok munkanélküliségi rátája a Covid19-válság miatt megnőtt, és 2020 
szeptemberében elérte a 17,1%-ot; mivel a 15 és 24 év közötti fiatalok 11,6%-a nem 
dolgozik, illetve nem tanul (NEET)15; mivel a generációk között, egyre növekvő 
egyenlőtlenségek befolyásolják jóléti rendszerünk fenntarthatóságát, valamint 
demokratikus egészségünket;

G. mivel a nőket különösen kiszolgáltatottá teszik a munkaerő-piaci változások a szociális 
gondozási feladatok, a foglalkozási szegregáció és bizonytalanabb foglalkoztatásuk 
miatt; mivel egy interszekcionális értékelés szerint a kiszolgáltatott csoportokhoz 
tartozó nők, például a fiatal anyák, a fogyatékossággal élő vagy a migráns származású 
nők nagyobb valószínűséggel vannak rosszabb helyzetben;

H. mivel a nemek közötti foglalkoztatási különbség (11,4%), a nemek közötti bérszakadék 
(14%) és a nemek közötti nyugdíjszakadék (30%) továbbra is elfogadhatatlanul magas; 

14 A Bizottság és a Tanács együttes foglalkoztatási jelentésére irányuló, 2020. november 18-i bizottsági javaslat 
(JER 2021).
15 JER 2021.
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mivel a nők foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, az egyenlő fizetés biztosítása és a 
munka és a magánélet megfelelő egyensúlyának elősegítése – a férfiak esetében is – 
alapvető fontosságú az EU fenntartható gazdasági növekedése és fejlődése, a 
termelékenység és a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága szempontjából;

I. mivel a Covid19-világjárvány során nőtt a határozott ideig foglalkoztatott 
munkavállalók munkanélkülisége; mivel az EU-ban minden ötödik munkavállalót 
alacsony színvonalú munkahelyen foglalkoztatják; mivel a következő évtizedben 
várhatóan tovább fokozódik a munkahelyek polarizációja, és nő a foglalkoztatás nem 
szabályos formáinak gyakorisága, és a készségek skálájának magasabb és alacsonyabb 
szintjein várható több munkahely létrejötte16;

J. mivel új foglalkoztatási formák jelentek vagy erősödtek meg, ilyen például a távmunka 
és a nem szokványos munkavégzési módok, továbbá mivel új helyzetek is kialakultak, 
és a lezárások során felerősödtek a meglévő tendenciák, például a nők elleni családon 
belüli erőszak és a munkavállalók egészségügyi problémái, különösen a pszichológiai 
problémák;

K. mivel a járvány súlyosbította az egészségügyi és társadalmi egyenlőtlenségeket17, és 
mivel az előrejelzések szerint a szegénységi ráta a Covid19 egyik folyományaként 
növekedni fog: mivel az Eurofound azt javasolja, hogy az EPSR-t kísérő szociális 
eredménytáblát egészítsék ki a munka minőségét, a társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, a stabil szociális jóléti rendszereket és a tisztességes mobilitást is 
vizsgáló további mutatókkal;

L. mivel a szociális párbeszéd kulcsfontosságú ahhoz, hogy az európai szociális modellben 
testreszabott megoldásokat lehessen találni a munkaerőpiac számára; mivel gyengült a 
társadalmi párbeszéd, és a kollektív tárgyalások lefedettsége egész Európában csökkent 
a 2008-as válságot követő decentralizációs folyamat és a néhány tagállamban elindított 
munkaerő-piaci reform eredményeként, amint arra az európai szemeszter 
országjelentései is rámutattak;

M. mivel a demográfiai kihívás átfogó megközelítést igényel, amely a nyugdíjak, a 
társadalombiztosítás, az ellátási szolgáltatások, a lakhatás, az óvodák, a tartós gondozás, 
az egészségügyi rendszerek, a társadalmi befogadás, a migránsok beilleszkedése és a 
munka és a magánélet egyensúlya, a nemek közötti egyenlőség, a magas szintű 
foglalkoztatás és a bérek területén hozott szakpolitikai megoldások ötvözésén alapul;

N. mivel történelmünk kritikus időszakába értünk, és az az elképzelés, hogy a gazdasági 
növekedés automatikusan leszivárog a társadalom minden részébe, immár széles körben 
hitelét veszítette; mivel tanúi lehetünk annak, hogy a középosztály elvékonyodik, a 
kékgalléros és a platform-munkavállalók munkakörülményei egyre bizonytalanabbak, a 
jövedelem és a vagyon pedig egyre polarizálódik;

16 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators [Felfelé irányuló 
konvergencia az EU-ban: Fogalmak, mérések és mutatók]. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg.
17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester [Talpraállás a Covid19-világjárvány után és az egészségügyi méltányosság biztosítása. Az 
európai szemeszter szerepe] 
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O. mivel a gazdasági gondolkodásmódban az elmúlt három évtizedben uralkodó kiszorítási 
hipotézissel ellentétben az állami beruházásoknak és azok beáramoltató hatásainak 
központi szerepet kell játszaniuk ebben az új gazdasági paradigmában;

1. üdvözli, hogy az EPSR is szerepel a 2021-es éves fenntartható növekedési stratégiában 
(ASGS); kéri, hogy a méltányosság és a szociális jogok az új gazdasági modellben 
kapjanak ugyanolyan jelentőséget, mint a makrogazdasági stabilitás; hangsúlyozza a 
szociális eredménytábla európai szemeszterben betöltött központi szerepét18;

2. megállapítja, hogy most, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének 
bevezetése után tíz évvel nemcsak hogy nem sikerült megoldást találni Európa 
foglalkoztatási és társadalmi egyensúlyhiányaira, így például a munkaerőpiaci 
szegmentációra, a bérek szóródására vagy a gyermekszegénységre, hanem e problémák 
tovább súlyosbodtak, ami bizonyítja, hogy a nemzeti szintű közpolitikák elégtelenek az 
igazságosabb európai munkaerőpiac kiépítéséhez, és hogy határozottabb és szélesebb 
körű uniós szintű politikákra van szükség;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a pénzügyi jogi keret és az európai szemeszter 
folyamatának reformjára a demokratikus elszámoltathatóság és az Európai Parlament 
részvételének megerősítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a szociális jóléti rendszerek 
és a minőségi foglalkoztatás terén elérendő társadalmi haladásra vonatkozó 
célkitűzéseket meg kell védeni a makrogazdasági feltételesség alkalmazásától;

4. hangsúlyozza, hogy az ASGS 2021 említést tesz ugyan az EU versenyképes 
fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzésének megvalósításáról, de ezt a fogalmat az 
uniós szerződések sem határozzák meg célként, és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaiban sem szerepel; felhívja ezért a Bizottságot, hogy valósítsa meg az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 9. cikkében meghatározott célkitűzéseket, valamint pontosítsa a 
reziliencia fogalmának meghatározását, amely nemcsak a kihívásokkal szembeni 
ellenállás és az azokkal való megbirkózás képességét jelenti, hanem a fenntartható, 
tisztességes és demokratikus átmenetet is19;

5. hangsúlyozza, hogy a társadalmi haladást a zöld és digitális átállással együtt beruházási 
prioritásként kell integrálni annak érdekében, hogy megvédjük a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő embereket a mostani válság negatív hatásaival szemben; emlékeztet 
arra, hogy a társadalmi fejlődésre vonatkozó terveket szerepeltetni kell a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, felvázolva az EPSR és a szociális 
beruházások végrehajtását;

6. hangsúlyozza, hogy a szociális jogokba történő befektetés támogatásához 
elengedhetetlen a költségvetési rugalmasság, valamint az EPSR-ben rögzített 
valamennyi alapelv tényleges és minden szakaszban történő érvényesítése; azt követeli, 
hogy minden javasolt fiskális intézkedést előzetesen értékeljenek és kövessenek 
nyomon az EUMSZ 9. cikkének rendelkezései szerint társadalmi hatásuk értékelése 

18 A mutatók társadalmi pontszáma. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators
19 A Bizottság „Stratégiai előrejelzés – A reziliensebb Európa felé vezető út felvázolása” című, 2020. szeptember 
9-i közleménye (COM(2020) 0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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érdekében, és csak akkor vegyék ezeket figyelembe, ha azok a felfelé irányuló 
társadalmi konvergencia és a jóléti normák növelése szempontjából hasznosak lesznek a 
tagállamokban;

7. sajnálja, hogy az adatok közös foglalkoztatási jelentésben való bemutatásának módja 
nem egyértelmű, és hogy az adatok gyakran nem meggyőzőek vagy nehezen 
összehasonlíthatóak a bérek, a termelékenység, a tőkenyereség és a nyereség, a 
vállalatoknak nyújtott állami támogatások és adókedvezmények, illetve a munkát és a 
tőkét terhelő adók alakulása tekintetében; figyelmeztet arra, hogy a többtényezős 
termelékenységet nem mérik; felhívja a tagállamokat arra, hogy a nemek közötti 
egyenlőség indexét szerepeltessék az európai szemeszter egyik eszközeként, és 
elemezzék a strukturális reformokat a nemek közötti egyenlőség szempontjából;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a minőségi 
foglalkoztatással kapcsolatos csomagot, ideértve a bérek javítását és a mindenki 
számára megfelelő tisztességes munkakörülmények védelmét célzó jogalkotási 
kezdeményezéseket is, különös tekintettel a távmunkára, a lecsatlakozáshoz való jogra, 
a munkahelyi szellemi jólétre, a foglalkozási egészségre és biztonságra, a 
platformmunkások jogaira, a minőségi munkahelyek kulcsfontosságú munkavállalók 
számára történő biztosítására, valamint a munkahelyi demokrácia, a szociális partnerek 
és a kollektív tárgyalások szerepének megerősítésére;

9. hangsúlyozza, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás kulcsfontosságú 
eszköz a munkaadók és a szakszervezetek számára ahhoz, hogy tisztességes béreket és 
munkafeltételeket tudjanak kialakítani, valamint hogy ha a kollektív tárgyalás rendszere 
szilárd, az növeli a tagállamok rezilienciáját gazdasági válságok idején;

10. minőségi foglalkoztatási csomag kidolgozására szólít fel, és megállapítja, hogy a magas 
foglalkoztatottságot garantáló makrogazdasági politikák, valamint a tisztességes adózás 
elengedhetetlenek a nemzeti nyugdíjrendszereink fenntarthatóságához, tekintettel az 
elöregedő európai népességgel jellemzett demográfiai helyzetre;

11. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférést, és az egészségügyi rendszereket alakítsák át oly módon, hogy azok a 
prevencióra összpontosítsanak, különösen a vonatkozó országspecifikus ajánlások 
végrehajtása révén;

12. hangsúlyozza, hogy az EU készségfejlesztési menetrendjének méltányos végrehajtása 
kritikus fontosságú az egészségügyi rendszerek előmozdítása és az új munkaterületeken 
alkalmazott személyek készséghiányának kezelése szempontjából; azonban arra 
figyelmeztet, hogy a készségfejlesztési menetrend önmagában nem tudja kezelni az EU 
munkaerőpiacán a fokozódó bizonytalanságot és a munkavállalók szegénységét;

13. szorosabb koordinációra szólít fel a gazdasági és szociálpolitikák, valamint a különféle 
helyreállítási alapok és a strukturális alapok között a szinergiák javítása és a szociális 
beruházási források fellendítése érdekében;

14. felhívja a Bizottságot, hogy elemezze az agyelszívást bizonyos régiókban és 
ágazatokban, és a tisztességes mobilitás biztosítása, valamint a jogok és jogosultságok 
hordozhatóságának megerősítése révén támogassa az utazó munkavállalókat;
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15. rámutat arra, hogy méltányossági feltételeket kell megállapítani azon vállalatok 
esetében, amelyek állami forrásokhoz és támogatáshoz kívánnak hozzáférni, annak 
elkerülése érdekében, hogy támogatást kaphassanak az adóparadicsomokban 
székhellyel rendelkező társaságok, azok, ahol a munkavállalók érdemi részvétele nem 
biztosított a vállalati ügyekben vagy a közös döntésekben, illetve azok, amelyek nem 
tiltják prémium kifizetését a vezérigazgató és a felső vezetők díjazásának korlátozása 
érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság és az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának 
értékelését ezért továbbra is az európai szemeszter napirendjén kell tartani;

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

A Covid19-világjárvány, amelynek még egyáltalán nincs vége, máris nagy károkat okozott az 
emberéletet, az egészségügyi és az ellátási rendszereket, valamint a gazdaságainkat tekintve, 
és mélyen kihatott az emberek életmódjára és munkájára. A riasztó gazdasági adatok súlyos 
társadalmi és politikai következményekkel járnak, amelyek fokozzák az eleve riasztó 
helyzetet és azokat a zöld és digitális átállás következtében bekövetkező mélyreható 
strukturális változásokat, amelyek befolyásolják az előállítás és fogyasztás módját, és 
amelyek különösen a munka világát érintik.

Való igaz, hogy máris riasztó helyzetekkel kellett szembenéznünk, bár a tagállamok között és 
azokon belül is jelentős különbségek mutatkoznak, ilyenek a jövedelem, a nemek vagy a 
területek között mutatkozó nagymértékű egyenlőtlenségek, a munkaerőpiacokon belüli 
fokozódó polarizáció – beleértve a bizonytalanságot és az atipikus foglalkoztatás terjedését, 
amely kisebb szociális védelmet jelent a munkavállalók számára –, a bérek stagnálása, lassú 
növekedése vagy a fiatal munkanélküliek és NEET-fiatalok magas aránya. A Covid-19 
rávilágított az egészségügy, a szociális ellátás és más szolgáltatások, például a képzés és az 
oktatás – amelyek immár nem nyújtanak mindenki számára egyenlő esélyeket, és ez 
demokratikus elégedetlenséggel jár – területét érintő megszorítások és elégtelen beruházás 
hatásaira, amelyek különösen hangsúlyossá váltak a legutóbbi válság és az arra adott uniós 
politikai reagálás után. Ezenkívül a Covid19-világjárvány, a lezárás és a globális ellátási 
láncok megzavarása felgyorsíthatta a digitalizációval összefüggő egyes tendenciákat, például 
a termelés automatizálását és az ágazatok mélyreható átalakítását. A strukturális változások 
kapcsolódhatnak a lehetőségekhez, de a munkanélküliséghez, a regionális különbségekhez és 
az újraelosztási konfliktusokhoz is.

A jelenlegi helyzetben az EU és tagállamai egyrészt küzdenek a Covid19-dal, újjáépítik 
gazdaságunkat, visszaszorítják a károkat, és felgyorsítják a fellendülést. Másrészt fokozzák az 
éghajlati válság és a környezetromlás elleni küzdelmet, és felkészítik társadalmainkat és 
gazdaságainkat a zöld és digitális átállásra, a tudásalapú társadalomra és munkaerőpiacokra. 
Arra számítunk, hogy levontuk a korábbi válság tanulságait, és hogy az említett átállások 
méltányosan zajlanak majd, anélkül, hogy bárki vagy bármely terület lemaradna, és 
veszélyeztetnénk a jövő generációinak örökségét. 

Az Unió által a most zajló Covid19-válságra adott válasz határozott és eltér a korábbiaktól. 
Ám meg kell győződnünk arról, hogy erős társadalmi elkötelezettség mellett hajtják végre, és 
hogy a vészhelyzeti intézkedéseket a szükséges időre meghosszabbítják, koherenssé teszik, és 
összehangolják a kockázatok és a bizonytalanság csökkentése érdekében, lévén ezek a 
gazdaságunk megfelelő működésének alapelvei. A halálozási és egészségügyi válságokat, a 
GDP és a foglalkoztatás csökkenését az EU és tagállamai által az új SURE eszköz révén 
biztosított példátlan támogatás mellett sikerült kezelni, valamint a a koronavírusra való 
reagálást célzó beruházási kezdeményezés és a Next Generation EU keretében a kohéziós 
politikai alapok felhasználásának soha nem látott rugalmassága segítségével. Ennek keretében 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz is rendelkezésre állt, 672,5 milliárd EUR hitelt és 
előzetesen kifizetett pénzügyi támogatást biztosítva. Most a tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikbe beépítik majd az uniós szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban 
kialakított, a zöld és a digitális átállásra koncentráló nemzeti reform- és beruházási 
menetrendjüket.
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Az idei szemeszter csomagja a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódik. 
Noha az előző évekhez képest több társadalmi szempontot integrál, ezeket a szempontokat a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem vizsgálja maradéktalanul olyan módon, hogy 
azokat nyomon lehetne követni, mint például a környezeti célok esetében. E jelentés 
tulajdonképpen két célt tűzött ki maga elé.

Egyrészt felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szemeszterre vonatkozó csomagok 
és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz következetesen tartsák tiszteletben és hajtsák 
végre a szociális jogok európai pillérét, és integrálják az ennek kidolgozását célzó készülő 
cselekvési tervet. Az Európai Parlament által 2020. december 17-én jóváhagyott, a méltányos 
átállást szolgáló erős szociális Európáról szóló jelentés iránymutatást nyújt e tekintetben.

Másrészt igazolni kívánja, hogy mennyire felsőbbrendű cél e társadalmi megközelítés teljes 
körű érvényesítése, nemcsak a társadalmi kohézió és a társadalmi igazságosság javítása miatt, 
hanem gazdasági teljesítményünk és ellenálló képességünk, demokratikus egészségünk és a 
közös európai projekt folytatása érdekében is. 

A szemeszterre vonatkozó csomag társadalmi vetülete

A Covid19 válság idején kulcsfontosságú egy olyan egészségügyi, gazdasági, társadalmi és 
politikai forgatókönyv, amely biztosítja, hogy minden lehetséges erőfeszítést megteszünk, és 
megfelelő politikákat vezetünk be a világjárvány felszámolásához, gazdaságunk 
helyreállításához és rendszereink rugalmasságának biztosításához. A rövid távú gondolkodás 
és a pénzügyi szempontok dominanciája sebezhetővé tette gazdaságainkat. A kormányoknak 
csökkentenie kell a kockázatot az üzleti élet és a családok bizalmának helyreállítása, valamint 
a beruházások és a fogyasztás helyreállítása érdekében. A stratégiai előrejelzési jelentés 
tartalmazza a reziliencia fogalmát, amely a fenntartható növekedésnek a fenntartható fejlődési 
célokban foglalt koncepciójára épül. A reziliencia nem csupán azt a képességet jelenti, hogy 
ellen tudunk állni a kihívásoknak és meg tudunk birkózni azokkal, hanem azt a fenntartható, 
méltányos és demokratikus módon megvalósuló átalakulás képességét is.

A szociális célkitűzéseket be kell építeni a helyreállítási tervvel kapcsolatos valamennyi 
vonatkozó jogszabályba és rendeletbe, utalva az EPRS-re. A helyreállítási és rugalmassági 
terveknek tükrözniük kell az érdemi reform- és beruházási erőfeszítéseket, de egyik sem 
maradhat el a nagyobb fokú egyenlőséggel és társadalmi igazságossággal jellemzett gazdasági 
piac felé történő haladás érdekében. Ehhez erős társadalmi elkötelezettséget kell tanúsítanunk 
a nemzeti terveken felül. A cél a stabil és minőségi munkahelyek létrehozása, az 
egyenlőtlenségek csökkentése, a nemek közötti foglalkoztatásban, a fizetésekben és a 
nyugdíjakban fennálló különbségek csökkentése – amely a munka és a magánélet 
egyensúlyának megerősítésével és az ellátás új megszervezése felé történő elmozdulással 
valósulhat meg –, valamint minden munkavállaló munkahelyi védelme, továbbá egy 
minimális jövedelem biztosítása a legkiszolgáltatottabb személyek és csoportok társadalmi 
kirekesztésének elkerülése érdekében, hogy megvalósulhasson a munka és az 
életkörülmények felfelé irányuló dinamikus konvergenciája. A legkiszolgáltatottabbak 
számára biztosított segítség érdekében olyan jövedelemtámogatási politikákat kell 
kidolgoznunk, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt érdemi jellegűek. Ezért 
létre kell hozni egy európai viszontbiztosítási rendszert.
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„A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa” című jelentésben foglaltak szerint a 
méltányos átállás egy zöldebb és digitális gazdaságra való átállást jelent, amely horizontálisan 
és mélyrehatóan érinti a régiókat, a városokat és a helyi lakosságot, de különböző ágazatokat 
és munkavállalókat is. A méltányos átállás biztosítása érdekében rendkívül fontos, hogy a 
közelgő döntéshozatal során társadalmi szempontokat alkalmazzanak, javítva a demokratikus 
ellenőrzést, és biztosítva az EP részvételét az egész folyamatban. Át kell alakítanunk a 
társadalmi kormányzást és a pénzügyi eszközöket, hogy Európában társadalmilag méltányos 
átállás valósulhasson meg. Csak az oktatásba és a képzésbe való olyan beruházás 
biztosíthatja, hogy senki sem marad le, amely minden munkavállaló és potenciális 
munkavállaló esetében elismeri kompetenciáikat, valamint az, ha biztosítjuk a megfelelő 
védelmet és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ideértve az ápolási 
szolgáltatásokat is. A méltányos megvalósítását közvetlenül össze kell kapcsolni az EPRS 
végrehajtásával. Gazdasági és szociálpolitikánk koherenciáját elő kell mozdítanunk, mivel ha 
külön kezeljük ezeket, az nem eredményez ellenállóbb gazdaságot és társadalmat. 

Ezenkívül integrálnunk kell a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését egy 
interszekcionális megközelítéssel, figyelembe véve az egyéb egyenlőtlenségi tényezőket, 
például a fogyatékosságot, az életkort, az etnikai és a migráns származást, a szexuális 
orientációt vagy a földrajzi származást. A Covid19 és a lezárások már rámutattak a nemek 
közötti egyenlőtlen munkaterhekre mind a munkaerőpiacon, mind pedig különösen otthon. Az 
időfelhasználási felmérések azt mutatják, hogy a jelentős nemzeti különbségek ellenére a nők 
minden európai országban több fizetetlen munkát végeznek, mint a férfiak, ami közvetlenül 
összefügg a foglalkoztatási, bér- és nyugdíjszakadékkal, valamint a munkaerő 
szegregációjával. A zöld és digitális beruházások hangsúlyozása a férfi munkavállalók 
számára jelentős lehetőségekkel járhat, megnöveli a nemek közötti különbségeket, emiatt 
olyan következményekkel járhat, mint a szegénység kockázatának és a kirekesztettségnek a 
növekedése, valamint elmélyülnek az olyan demográfiai trendek, mint az alacsony 
termékenységi ráta, az elnéptelenedés és az öregedés. Szoros elkötelezettséget kell mutatnunk 
a szociális beruházások iránt a zöld és digitális beruházások területén, ideértve a társadalmi 
infrastruktúrát is. Ez ellenállóbbá teszi jóléti és gondozási rendszereinket a lehetséges 
válságokkal szemben, és segít megszüntetni a nemek közötti foglalkoztatási szakadékot, 
amely az erős nemi foglalkozási szegregáció következménye, és amely rövid távon akkor sem 
tűnik el, ha ez kívánatos. A helyi önkormányzatok társadalmi innováción keresztüli részvétele 
ebben a tekintetben döntő lehet. Az egészségügybe, az ellátásba és az oktatásba történő 
beruházásoknak központi szerepet kell játszaniuk, az egyetemeken és a kutatóközpontokban 
is.

Ebből a célból és figyelembe véve a Covid19 megjelenését, elengedhetetlen számunkra egy 
olyan gondozási megállapodás felé történő előrelépés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 
egyszerre küzdjünk a magasabb függőségi rátával rendelkező, idősebb társadalmak felé 
haladó demográfiai átmenet ellen, ezáltal pedig a jóléti rendszereink fenntarthatóságáért és a 
nemek közötti munkaerő-piaci egyenlőtlenséggel szemben. A nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása nemcsak társadalmilag igazságos, hanem gazdaságilag is hatékony a tudásalapú 
társadalom számára a nemek közötti oktatási szakadék miatt, mivel több nő rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel. Egy új gondozásszervezés felé kell elmozdulnunk, amelyben a 
szociális gondozási feladatok nem automatikusan hárulnak a nőkre, hanem társadalmi 
felelősséggé válnak. Az idősek és az őket gondozó munkavállalók kiszolgáltatottsága a tartós 
gondozási központokban egész Európában megmutatta, milyen sürgős lenne egy gondozási 
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megállapodás. 

A társadalmi dimenzió döntő szerepe

Még ha megfelelő politikai döntéseket hozunk is, és a világjárvány hamarosan véget ér, a 
Covid19 okozta gazdasági kiesés valószínűleg súlyos és tartós lesz, nem csak a GDP 
szempontjából. A gazdasági kiesés és a fellendülés nagy átalakulással jár majd együtt, 
amelynek eredményeként az európai munkaerőpiacon jelentős változások mennek végbe, és 
jóléti és gondozási modelljeink olyan mély kihívásokkal kerülnek szembe, amelyekkel 
foglalkoznunk kell. Valójában sürgősen meg kell erősíteni jóléti és gondozási rendszereinket, 
biztosítva a lakosság életszínvonalát, méltóságát és a demokratikus intézményekbe vetett 
bizalmát. A világjárvány sok bizonytalanságot okozott, és felgyorsított néhány, már 
folyamatban lévő változást. A történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy gazdasági 
rendszereink nemigen képesek megküzdeni a gyors változásokkal. Például a világjárvány 
felgyorsíthatta a robotizációt, amely érinti a foglalkoztatás szintjét, a munkaerőpiacon belüli 
egyenlőtlenségeket és a terjedő konfliktusokat.

A zöld és tudásalapú digitális gazdaság irányába történő mély strukturális átalakulás és a 
világjárvány által előidézett vagy felgyorsított átalakulások egybeesése miatt a társadalmat a 
magasabb szintű társadalmi kohézió elérése érdekében be kell vonni közös és nemzeti 
politikáink formálásába. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberi magatartás a világjárvány 
elleni küzdelemhez szükséges változások szerint alakuljon, és hogy fenntarthatók legyenek a 
végrehajtási programokat, ha a polgárok úgy érzékelik, hogy ezek a politikák mindenki 
érdekeit tükrözik. Gazdaságunknak, vállalkozásunknak és családjainknak bizalomra van 
szükségük a beruházások és a fogyasztás fellendítése érdekében. Az állami szektor szerepe a 
bizonytalanság leküzdésében és az inkluzív tervek kidolgozásában kulcsfontosságú. Ha a 
társadalmi részvétel a szemeszterre vonatkozó csomagban, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben központi szerepet játszik, az nemcsak társadalmilag kívánatos, 
hanem gazdaságilag és politikai szempontból is.

Ha a gazdaságpolitika nem áll összhangban társadalmi céljainkkal, az esélyegyenlőséget 
előmozdító politikáink, legyenek bármilyen jól megtervezettek, nem lesznek sikeresek. 
Például az oktatás már nem kínál olyan lehetőséget a társadalmi fellendülésre, mint az előző 
évtizedekben. Így az egyenlőtlenségek az egész életciklus alatt fennmaradhatnak, ami fontos 
gazdasági problémákat vet fel, mivel a tehetségek ugyan egyenlően oszlanak meg a társadalmi 
osztályok vagy a nemek között, de a lehetőségek nem. A társadalmi és politikai csoportokat is 
elidegeníti egymástól, mivel a lakosság széles körei érzik úgy, hogy a kormányok, amellett, 
hogy olyan politikákat támogatnak, amelyek mindenkor kirekesztik őket, azt állítva, hogy 
esélyegyenlőség van, rájuk hárítják a „kudarcaik” miatti felelősséget, ami elégedetlenséget 
eredményez a demokráciával és az európai projekttel kapcsolatban. 

Az elmúlt években az értékekre vonatkozó európai és globális felmérések hullámainak 
alakulása azt mutatja, hogy polgárok, különösen a legfiatalabbak menekülnek a demokrácia 
elől. A demokratikus kormányzási formával való elégedetlenséget a liberális intézmények 
iránti szélesebb körű szkepticizmus kíséri. Az állampolgárok egyre inkább elégedetlenek a 
bevett politikai pártokkal, képviseleti intézményekkel és a kisebbségi jogokkal. 
Nyilvánvalóan egyre nyitottabbak a demokrácia autoriter értelmezése iránt, és könnyű prédát 
jelentenek a dezinformáció és a populizmus számára. A brexit az európai projektet érintő 
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következményekre is rámutatott. 

Összegzésképpen elmondható, hogy történelmünk kritikus időszakával kell szembenéznünk, 
ahol a korábbi paradigma, az az elképzelés, miszerint a gazdasági növekedés automatikusan 
leszivárog a társadalom minden részébe, széles körben hiteltelenné vált, ahogy arra számos 
nemzetközi intézmény és tudományos központ rámutat. A szociális piacgazdaságnak a 
társadalmi igazságosságon és a társadalmi méltányosságon kell alapulnia. Segítenünk kell 
társadalmunkat abban, hogy szembenézzen a hosszú távú tendenciák, a folyamatban lévő 
átmenetek és a Covid19-válság következtében bekövetkezett változásokkal, ténylegesen 
lehetőséget nyújtva arra, hogy ellenállóbbá válhassunk az életminőség lehető legmagasabb 
szintjének elérése és mindenki jóléte érdekében. A zöld és digitális átállás, valamint az 
elöregedő népesség és az ellátási válság segít megérteni, hogy az európai gazdaságnak, 
munkaerőpiacnak, valamint a foglalkoztatási kapcsolatoknak, a jóléti és gondozási 
rendszernek ennek megfelelően és nagyon gyorsan kell alkalmazkodnia, érdemi polgári 
támogatás mellett. Továbbra is teljes mértékben ki kell használni a rugalmasságot az 
államháztartásra és a fiskális politikára vonatkozó uniós szabályok alkalmazása során, a 
Covid19 társadalmi következményeinek megelőzését és enyhítését célzó kivételes 
finanszírozás kielégítése érdekében. Jólétünk és a jövő nemzedékeinek jóléte, demokráciáink 
és közös európai projektünk csak tőlünk függenek. Új válaszokat kell adnunk az új és a régi 
kihívásokra egyaránt.


