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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozik a munkahelyek számának és
minőségének javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia, valamint a foglalkoztatáspolitikai
iránymutatások és támogató programok (például a foglalkoztatás és a szociális innováció
európai programja) arra szolgálnak, hogy elősegítsék a növekedést, a munkahelyteremtést, a
munkaerő mobilitását és a társadalmi haladást.

JOGALAP

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdése, valamint az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8–10., 145–150., 156–159. és 162–164. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A szerződésben említett lényeges elvek, célkitűzések és cselekvések magukban foglalják
a magas szintű foglalkoztatás előmozdítását egy összehangolt stratégia kidolgozása révén,
különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodni képes munkaerő, valamint a gazdasági
változásokra érzékeny munkaerőpiacok létrehozására vonatkozóan. Az EUMSZ 9. cikkében
foglalt horizontális rendelkezés értelmében az uniós politikák és intézkedések meghatározásánál
és végrehajtásánál figyelembe kell venni a foglalkoztatás magas szintjének célkitűzését.

EREDMÉNYEK

A. A kezdetek (az 1950-es évektől az 1990-es évekig)
A munkavállalók már az 1950-es években élvezhették az Európai Szén- és Acélközösségben
(ESZAK) biztosított átállási támogatás előnyeit. A támogatást azon szén- és acélipari
dolgozóknak biztosították, akiknek a munkahelyét fenyegette az ipari szerkezetátalakítás. Az
1960-as évek elején létrehozott Európai Szociális Alap (ESZA) (5.10.2.) volt az elsődleges
eszköz a munkanélküliség elleni küzdelemben.
Az 1980-as években és az 1990-es évek elején a foglalkoztatási cselekvési programok konkrét
célcsoportokra összpontosítottak, és számos megfigyelő és dokumentációs rendszert hoztak
létre.
A szabad mozgás ösztönzése, illetve annak érdekében, hogy segítsék a munkavállalókat abban,
hogy más tagállamban munkát találjanak, 1992-ben a korábbi SEDOC-rendszert átdolgozták
és EURES-re (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) nevezték át. Az EURES egy együttműködési
hálózat a Bizottság és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak (valamint Svájc) állami
foglalkoztatási szolgálatai, valamint más társszervezetek között.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.10.2.pdf
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B. Az átfogóbb foglalkoztatáspolitika felé
1. A növekedésről, a versenyképességről és a foglalkoztatásról szóló fehér könyv (1993)
Az EU tagállamainak nagy részét sújtó magas munkanélküliséggel összefüggésben a fehér
könyv vitát indított Európa gazdasági és foglalkoztatási stratégiájáról, és – amire addig még
nem volt példa – a foglalkoztatás kérdését az európai napirend élére helyezte.
2. Az Amszterdami Szerződés hozzájárulása (1997)
Az 1999 májusában hatályba lépett Amszterdami Szerződésben szereplő új Foglalkoztatás
cím szolgált alapul az európai foglalkoztatási stratégia, valamint az állandó, a szerződés
alapján működő, tanácsadói jogkörrel rendelkező Foglalkoztatási Bizottság létrehozásához,
hogy elősegítse a tagállamok között a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci politikák területén
folyó koordinációt. A foglalkoztatáspolitika ugyanakkor továbbra is a tagállamok kizárólagos
hatáskörébe tartozik. A „szociálpolitikáról szóló jegyzőkönyv” szerződésbe való beemelése
fokozta a szociális partnerek részvételét.
3. A luxembourgi folyamat: az európai foglalkoztatási stratégia (1997–2004)
Az 1997 novemberében Luxembourgban, a foglalkoztatás témájában megrendezett rendkívüli
csúcstalálkozó a nyitott koordinációs módszerrel együtt elindította az európai foglalkoztatási
stratégiát, azaz az úgynevezett luxembourgi folyamatot, a nemzeti foglalkoztatáspolitikák
koordinálására és ellenőrzésére irányuló éves ciklust, amely a tagállamok közös feladatok és
célok megállapítására tett kötelezettségvállalásain alapul. A stratégia a következő elemek köré
épült:
— a Bizottság által megfogalmazott és a Tanács által elfogadott foglalkoztatási

iránymutatások;

— nemzeti cselekvési tervek;

— a Bizottság által nyilvánosságra hozott és a Tanács által elfogadott közös foglalkoztatási
jelentés;

— a Bizottság által megfogalmazott és a Tanács által elfogadott országspecifikus ajánlások.

Az európai foglalkoztatási stratégia a növekedés és a stabilitás makrogazdasági céljaival
egyenrangúvá tette a foglalkoztatás magas szintjét.
4. A lisszaboni stratégia (2000–2010)
2000-ben az Európai Tanács lisszaboni ülésén megállapodás született arról az új stratégiai
célkitűzésről, hogy az EU a „világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú
gazdaságává” váljon, a foglalkoztatás- és a szociálpolitika átfogó céljaként a teljes körű
foglalkoztatást határozta meg, és 2010-ig megvalósítandó konkrét célokat állapított meg.
Az európai foglalkoztatási stratégiát 2002-ben felülvizsgálták, majd 2005-ben újraindították,
előtérbe helyezve a növekedést és a foglalkoztatást, valamint célul tűzve ki a lisszaboni stratégia
egyszerűsítését és korszerűsítését. A felülvizsgálat magában foglalta egy többéves időkeret
bevezetését (amelynek első ciklusa 2005–2008). 2005-től a foglalkoztatási iránymutatások
beépültek az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokba.
5. Az Európa 2020 stratégia (2010–2020)
Ez a tíz évre szóló, a foglalkoztatást és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó
stratégia először határozott meg kiemelt célokat, többek között a következőket:
— munkaerőpiac: a 20–64 éves korú népesség munkaerő-piaci részvételének 75%-ra növelése

2020-ig;
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— társadalmi integráció és szegénység elleni küzdelem: legalább 20 millió ember kiemelése
a szegénység és a társadalmi kirekesztés helyzetéből;

— az oktatási és a képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítása: a korai
iskolaelhagyók arányának (15%-ról) 10%-ra történő csökkentése és a 30–34 éves korúak
körében a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők arányának (31%
helyett) legalább 40%-ra való növelése.

A tagállamoknak – saját kiindulási helyzetük és nemzeti körülményeik figyelembevételével –
mind az öt kiemelt célt nemzeti célokra kell lefordítaniuk.
A tíz integrált iránymutatás hat átfogó gazdaságpolitikai iránymutatást (az EUMSZ 121. cikke)
és négy foglalkoztatási iránymutatást (az EUMSZ 148. cikke) tartalmaz. A Tanács
által 2010 októberében elfogadott foglalkoztatási iránymutatások magukban foglalják a
nők és férfiak munkaerő-piaci részvételének növelését és a strukturális munkanélküliség
csökkentését, valamint a munkahelyek minőségének javítását; a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő, képzett munkaerőt és az egész életen át tartó tanulás ösztönzését; az oktatási és
képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítását minden szinten, valamint a
felsőoktatásban vagy azzal megegyező oktatási formában részt vevők számának növelését;
továbbá a társadalmi befogadás előmozdítását és a szegénység elleni küzdelmet.
2015 októberében a Bizottság határozott munkaerő-piaci orientációt mutató, felülvizsgált
iránymutatásokat fogadott el:
— a munkaerő-kereslet fellendítése (munkahelyteremtés; munkát terhelő adók;

bérmegállapítás);

— a munkaerő-kínálat növelése, valamint a készségek és kompetenciák fejlesztése (releváns
készségek és kompetenciák; szükséges beruházások; az oktatási és képzési rendszerek
strukturális hiányosságainak orvoslása; a foglalkoztatást gátló akadályok csökkentése,
különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára);

— a munkaerőpiacok működésének javítása (a „rugalmas biztonság” alapelvei a munkaerő-
piaci szegmentáció csökkentése érdekében; a szociális partnerek bevonása; az aktív
munkaerő-piaci intézkedések javítása; jobb állami foglalkoztatási szolgálatok; munkaerő
mobilitása);

— a méltányosság garantálása, a szegénység leküzdése, az esélyegyenlőség előmozdítása (a
szociális védelmi rendszerek, az egészségügyi ellátás és a tartós gondozási rendszerek
korszerűsítése; az „aktív befogadás” elvei; célirányos szociálpolitikák az iskolai
lemorzsolódás és a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében).

6. Támogató finanszírozási eszközök és szakpolitikai kezdeményezések
A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI), amelyet a Parlament
és a Tanács fogadott el a 2014–2020 közötti időszakra, három meglévő programot fog össze:
— PROGRESS (foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program), amely gondoskodik az

elemzési tudásbázis kialakításáról, támogatja az információmegosztást és az egymástól
való tanulást;

— EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), amely olyan foglalkoztatási mobilitási
hálózat, amely tájékoztatást, iránymutatást és munkaerő-felvételi/elhelyezkedési
szolgáltatásokat nyújt Európa-szerte;

— mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás, amely többek között lehetővé teszi a
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a magánszemélyek és a mikrovállalkozások
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számára, emellett pedig kapacitásépítést biztosít a mikrohitelezők számára, és támogatja a
szociális vállalkozásokat (azaz az elsődlegesen szociális célú vállalkozásokat).

Míg az Európai Szociális Alap (ESZA) kezdeményezések széles köre számára nyújthat
támogatást, az Európai Tanács 2013 februárjában megállapodott az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés létrehozásáról, amely a 2014–2020 közötti időszakban 6,4 milliárd eurót
(3,2 milliárd euró az ESZA-ból, 3,2 milliárd euró egy külön költségvetési sorból) elérő
költségvetéssel rendelkezik (5.10.2.). Ez a kezdeményezés olyan 15 és 24 év közötti fiatalokat
céloz meg az ifjúsági munkanélküliség által különösen sújtott régiókban, akik sem munkahellyel
nem rendelkeznek, sem oktatásban vagy képzésben nem részesülnek (úgynevezett NEET-ek).
A finanszírozási eszközök segítik a szakpolitikai kezdeményezések támogatását a foglalkoztatás
területén.
2012 decemberében a Bizottság előterjesztette az ifjúsági foglalkoztatási csomagot, amely egy
sor olyan intézkedést tartalmaz, amely kifejezetten az ifjúsági munkanélküliség és társadalmi
kirekesztés kezelése tekintetében nyújt segítséget a tagállamoknak:
— az európai ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás (2013. április), amelynek

célja annak biztosítása, hogy a munkahelyük elvesztését vagy a formális tanulás befejezését
követő négy hónapon belül valamennyi 25 év alatti fiatal kapjon színvonalas állásajánlatot,
illetve részesüljön további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
gyakornoki képzésben;

— a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége (2013 júliusától), amelyet a
gyakorlati képzések létrehozása céljából vezető európai vállalkozások által 2015-ben
elindított Európai Ifjúsági Paktum egészít ki;

— a Tanács ajánlása a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (2014. március).

2016 decemberében a Bizottság Befektetés az európai ifjúságba címmel közleményt adott
ki, amelyben összefogott számos tevékenységet, és többek között létrehozta az Európai
Szolidaritási Testületet, amely a természeti katasztrófák vagy szociális problémák esetén
biztosított segítségnyújtásra összpontosít a helyi közösségekben. Néhány hónappal később,
2017 májusában a Bizottság külön jogalapot és 340 millió eurós költségvetést javasolt e
kezdeményezés számára.
További kezdeményezéseket is indítottak a válság által sújtott más csoportok számára.
2016 februárjában a Tanács elfogadta a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-
piaci integrációjáról szóló ajánlásra irányuló bizottsági javaslatot. Ennek középpontjában a
foglalkoztatási szolgálatoknál való nyilvántartásba vétel, mélyreható egyéni értékelés és a
munkaerő-piaci integrációs megállapodás áll. Az ifjúsági garanciához hasonlóan sor kerül majd
egy nyomon követési rendszer létrehozására.
A Bizottság által 2016 júniusában megjelentetett új európai készségfejlesztési program
célja, hogy a munkaerőpiac szempontjából fontos készségekkel lássa el a polgárokat. E
program fellépései eddig a felnőttek számára kínált kompetenciafejlesztési pályákról szóló,
2016. december 19-i tanácsi ajánlást, az európai képesítési keretrendszer (EKKR) Tanács által
2017 májusában elfogadott felülvizsgálatát és az Europass keretrendszer felülvizsgálatáról szóló
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot (2016. október), valamint a
harmadik országbeli állampolgárok készségeinek felmérését segítő útmutatóról szóló bizottsági
javaslatot (2017. június) foglalják magukban.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.10.2.pdf
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AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament szerepe fokozatosan alakult ki ezen a területen. Az Amszterdami Szerződés
hatálybalépése óta a Parlamenttel konzultációt kell folytatni a foglalkoztatási iránymutatásokkal
kapcsolatban, mielőtt azokat a Tanács elfogadja. Emellett a nyitott koordinációs módszer
növelte a parlamentek szerepét, nem csupán az Európai Parlamentét, de nemzeti parlamentekét
is, amelyeket be kell vonni a nemzeti célkitűzések meghatározásába és megvalósításába.
Állásfoglalások és egyéb megnyilvánulások is tükrözik, hogy az Európai Parlament álláspontja
szerint a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás az egyik legfontosabb prioritás az EU számára,
és úgy véli, hogy az EU-nak és tagállamainak össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket.
Az 1996. évi kormányközi konferencia során a Parlament kérte egy külön foglalkoztatási fejezet
beépítését az Amszterdami Szerződésbe.
A Parlament határozottan támogatta az Európa 2020 stratégiát. Az ifjúsági munkanélküliség
leküzdésére irányuló kezdeményezések közül több – nevezetesen az uniós ifjúsági
garanciaprogram és a szakmai gyakorlatokra vonatkozó minimális normák – a Parlament
konkrét, gyakorlati fellépésekre irányuló javaslataira vezethető vissza. A Parlament 2010
óta határozottan támogatja az ifjúsági garanciaprogram létrehozását, és nyomon követi
végrehajtását. 2014. július 17-i állásfoglalásában kérte egy olyan európai jogi keret létrehozását,
amely minimumstandardokat ír elő az ifjúsági garanciák végrehajtása tekintetében, beleértve
a munkahelyi szakmai képzések minőségét, és amely a 25–30 éves fiatalokra is kiterjed. Az
Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatban a Parlament 2017. április 6-i állásfoglalásában
felhívta a Bizottságot, hogy jövőbeli jogalkotási javaslatába foglalja bele a költségvetési
intézkedések egyértelmű leírását annak érdekében, hogy az ne legyen hatással a fiatalokat
célzó egyéb meglévő uniós programokra. A Parlament 2015. október 29-i állásfoglalásában
támogatta továbbá a tartós munkanélküliségről szóló ajánlásban megfogalmazott megközelítést.
A Parlament készségfejlesztéssel kapcsolatos intenzív munkája hatással volt a Bizottság által
2016 júniusában nyilvánosságra hozott új európai készségfejlesztési programra. E munka része
volt egyebek mellett a Parlament 2015. szeptember 10-i állásfoglalása a 21. század versenyképes
uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez
és a munkalehetőségekhez, valamint a Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása fiatalok
munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó, készségekkel kapcsolatos szakpolitikákról.
Susanne Kraatz
06/2017
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