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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

Az 1997-ig visszanyúló európai foglalkoztatási stratégia közös célkitűzéseket
határozott meg a foglalkoztatáspolitika területén, és nyomon követési folyamata és
a kapcsolódó finanszírozási eszközei révén elősegítette a „puha koordinációt” a
tagállamok között. Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozott
a munkahelyek számának és minőségének javítása. Az új évtized kezdete óta a
Bizottság új és ambiciózusabb célokat terjesztett elő a foglalkoztatás, a készségek
és a szociális védelem területén az erős, szociális Európa 2030-ig történő felépítése
érdekében. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitika tekintetében a
nemzeti kormányoké az elsődleges felelősség, az uniós jogszabályok is lényegesek
egyes területeken.

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

Az EUSZ 3. cikke szerint az Uniónak a teljes foglalkoztatottságot és a
társadalmi haladást kell célul kitűznie. Az EUMSZ 9. cikkében foglalt horizontális
rendelkezés kimondja, hogy az uniós politikák és intézkedések meghatározásánál és
végrehajtásánál figyelembe kell venni a foglalkoztatás magas szintjének célkitűzését. A
tagállamok és az Unió feladata továbbá, hogy az EUMSZ 145. cikkében leírtak szerint
törekedjenek összehangolt stratégia kialakítására a foglalkoztatás, és különösen a
szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági
változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.

EREDMÉNYEK

A. A kezdetektől (az 1950-es évek és az 1990-es évek között) a 2020 utáni
stratégiáig
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)
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(2.3.2. Európai Szociális Alap) 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.
Az EU tagállamainak nagy részét sújtó magas munkanélküliséggel összefüggésben
a fehér könyv vitát indított az EU gazdasági és foglalkoztatási stratégiájáról, és –
amire addig még nem volt példa – a foglalkoztatás kérdését az európai napirend élére
helyezte.
Az Amszterdami Szerződés (1997) foglalkoztatásról szóló új fejezete szolgált alapul az
európai foglalkoztatási stratégia, valamint a tanácsadói jogkörrel rendelkező állandó
Foglalkoztatási Bizottság létrehozásához azzal a céllal, hogy elősegítse a koordinációt
a tagállamok között a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci politikák területén. A
foglalkoztatáspolitika ugyanakkor továbbra is elsődlegesen a tagállamok hatáskörébe
tartozik. A „szociálpolitikáról szóló jegyzőkönyv” szerződésbe való beemelése fokozta
a szociális partnerek részvételét (2.3.7. Szociális párbeszéd).
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. Az európai foglalkoztatási stratégia a növekedés és a
stabilitás makrogazdasági céljaival egyenrangúvá tette a foglalkoztatás magas szintjét.
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 (a lisszaboni stratégia).
A 2007–08-as pénzügyi válságot követően, 2010-ben elfogadták az Európa 2020
stratégiát, valamint a pénzügyi és gazdaságpolitikai koordináció mechanizmusaként
bevezették az európai szemesztert. Ez a tíz évre szóló, a foglalkoztatást és az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó stratégia először határozott meg
kiemelt célokat, például a 20–64 éves korú népesség munkaerőpiaci részvételének
75%-ra növelését 2020-ig. A tagállamoknak valamennyi kiemelt célt le kellett
fordítaniuk nemzeti célokra.
2017-ben a Bizottság bemutatta a szociális jogok európai pillérét, amely 20
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg az élet- és munkakörülmények
javítását célzó megújult konvergenciafolyamat támogatására. Ezek három kategóriába
sorolhatók: i. esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való belépés, ii. tisztességes
munkakörülmények, valamint iii. szociális védelem és társadalmi befogadás. A
szociális jogok európai pillérét az előrehaladás nyomon követése érdekében „szociális
eredménytábla” egészíti ki. A 2017. novemberi göteborgi szociális csúcstalálkozón a
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Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozták közös elkötelezettségüket az iránt,
hogy a szociális jogok európai pilléréről szóló közös nyilatkozatot fogadjanak el.
A szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó, 2021. március 4-i
cselekvési terv három új kiemelt uniós célt határoz meg, amelyeket az évtized végéig
kell elérni, többek között a következő területeken:
— foglalkoztatás: 2030-ra a 20–64 éves korú lakosság legalább 78%-a legyen

foglalkoztatott;

— készségek: a felnőttek legalább 60%-ának évente képzésen részt kell vennie.

B. A koordináció és a nyomon követés megerősítése
Az európai szemeszteren belül a foglalkoztatáspolitikák éves nyomon követési ciklusa
az alábbi összetevőkből áll:
— a Bizottság által összeállított és a Tanács által a Parlamenttel folytatott konzultációt

követően elfogadott foglalkoztatáspolitikai iránymutatások;

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

— nemzeti reformprogramok;

— a Bizottság által összeállított országjelentések és országspecifikus ajánlások,
amelyek közül az utóbbit a Tanácsnak kell elfogadnia.

A négy foglalkoztatáspolitikai iránymutatás (az EUMSZ 148. cikke) stratégiai
célkitűzéseket fogalmaz meg a nemzeti foglalkoztatáspolitikák számára, és
szakpolitikai prioritásokat tartalmaz a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi
befogadás területén. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások részét képezik annak a
nyolc integrált iránymutatásnak, amelyek négy további széles körű gazdaságpolitikai
iránymutatást (az EUMSZ 121. cikke) is tartalmaznak.
A foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 2018-ban összehangolták a szociális
jogok európai pillérének elveivel (2.3.1. Szociális és foglalkoztatáspolitika: általános
elvek). A Parlamenttel egyetértésben ezek az iránymutatások 2019-ben is
érvényben maradtak. 2020-ban tovább finomították őket annak érdekében, hogy
integrálják a Covid19-válság következményeivel, a zöld és digitális kettős átállással,
valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival kapcsolatos elemeket. Az
iránymutatásokat átvitték 2021-re is, bár a preambulumbekezdéseket kiigazították
a portói szociális csúcstalálkozó eredményeivel és a szociális jogok európai
pillérére vonatkozó cselekvési tervvel összhangban. A Bizottság a 2022. évi
iránymutatások felülvizsgálatát javasolja a szövegnek a Covid19 utáni környezettel
való összehangolása, több, a zöld átállás igazságosságára vonatkozó elem
beemelése, a közelmúltbeli szakpolitikai kezdeményezések megjelenítése, valamint
az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben különösen releváns szakpolitikai
elemek beillesztése révén.
A Bizottság a tagállamokkal egyetértésben – az európai szemeszter keretében
használt kulcsfontosságú nyomonkövetési eszközként – felülvizsgált szociális
eredménytáblára tett javaslatot (a szociális jogok európai pillérére vonatkozó
cselekvési tervhez csatolva) annak érdekében, hogy az jobban tükrözze a cselekvési
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tervben meghatározott szakpolitikai prioritásokat és intézkedéseket. A szociális
eredménytábla 17 – a Tanács által elfogadott – fő mutatóból áll, amelyek három
átfogó dimenzióban értékelik a tagállamok foglalkoztatási és szociális teljesítményét:
i. esélyegyenlőség, ii. méltányos munkafeltételek, valamint iii. szociális védelem és
társadalmi befogadás
C. Kötelező erejű jogi aktusok – uniós jogszabályok
Az EUMSZ foglalkoztatással és szociális ügyekkel összefüggő rendelkezései alapján
számos irányelv, rendelet és határozat került elfogadásra annak érdekében, hogy
egységes minimumkövetelményeket biztosítsanak a következő területeken:
— munkahelyi egészség és biztonság; általános és konkrét jogok és kötelezettségek,

munkafelszerelés, sajátos kockázatok, például veszélyes anyagok, rákkeltő
anyagok (2.3.5. Munkahelyi egészség és biztonság);

— a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: egyenlő munkahelyi bánásmód,
várandósság, szülési szabadság, szülői szabadság (2.3.9. A szegénység, a
társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem);

— a nem, faj, vallás, kor, fogyatékosság és szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetés elleni védelem (2.3.9. A szegénység, a társadalmi kirekesztés
és a megkülönböztetés elleni küzdelem);

— munkakörülmények: minimálbérek, részmunkaidő, határozott idejű szerződések,
munkaidő, fiatalok foglalkoztatása, munkavállalók tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció (2.3.6. A munkavállalók tájékoztatáshoz, konzultációhoz és
részvételhez való joga; 2.3.7. Szociális párbeszéd);

— támogató szolgálatok: a 2014. május 15-i 573/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott
együttműködésről, amelyet 2020 novemberében további hét évre (2021–2027)
meghosszabbítottak.

Más uniós jogszabályok a személyek, a szolgáltatások és a tőke Unión belüli
mozgására irányadó alapvető szabadságokat támogatják:
— munkavállalók szabad mozgása: egyenlő bánásmód, szociális juttatásokhoz való

hozzáférés (2.1.5. Munkavállalók szabad mozgása);

— munkavállalók kiküldetése: időtartam, fizetés, érintett ágazatok
(2.1.13. Munkavállalók kiküldetése).

D. Koordináció ajánlásokon és más szakpolitikai kezdeményezéseken keresztül:
Az úgynevezett „kemény jog” fent említett eszközei mellett további intézkedések is
elősegítik a tagállamok közötti koordináció fokozását a „puha jog” segítségével. Ez
utóbbi kötelező jogi erővel nem rendelkező tanácsi ajánlásokat és a Bizottság által
bevezetett más szakpolitikai kezdeményezéseket foglal magában. Figyelemreméltó
hatást gyakorolhatnak, amennyiben ezeket jól előkészítik, valamint uniós szinten
támogatják és nyomon követik.
A Tanács 2013. augusztusi ajánlásával létrehozott európai ifjúsági garancia célja annak
biztosítása, hogy a munkahelyük elvesztését vagy a formális tanulás befejezését
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követő négy hónapon belül valamennyi 25 év alatti személy kapjon színvonalas
állásajánlatot, illetve részesüljön további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki képzésben. A Bizottság 2020 júliusában előterjesztette
az ifjúsági foglalkoztatást támogató intézkedéscsomagot, amely négy ág köré épül:
megerősített ifjúsági garancia, szakképzés, új lendület a tanulószerződéses gyakorlati
képzéseknek, valamint a fiatalok foglalkoztatását támogató további intézkedések. A
Tanács az „Út a munka világába” című, 2020. október 30-i ajánlásában felszólította az
összes uniós országot, hogy hajtsák végre a megerősített ifjúsági garanciát.
2016 februárjában elfogadták a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci
integrációjáról szóló tanácsi ajánlást.
A készségek területén számos szakpolitikai kezdeményezést fogadtak el, többek
között a 2020. évi európai készségfejlesztési programot, amely a 2016. évi
programon alapul, és 12 olyan intézkedést tartalmaz, amelyek a munkához szükséges
készségekre összpontosítanak annak biztosítása érdekében, hogy Európa-szerte
érvényesüljön a képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való jog.
2020 májusában a Covid19-járványra és annak társadalmi és gazdasági
következményeire reagálva létrejött egy új ideiglenes európai támogatási
eszköz, az úgynevezett „szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő
eszköz” (SURE). A SURE pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak a munkahelyek
és a munkavállalók csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy hasonló intézkedések
révén történő védelméhez.
2021 márciusában a Bizottság ajánlást terjesztett elő a foglalkoztatás hatékony és aktív
támogatásáról a Covid19-válságot követően. Az ajánlás stratégiai megközelítést vázol
fel annak érdekében, hogy előmozdítsa az áttérést a munkahelyek világjárvánnyal
összefüggő megőrzése érdekében hozott veszélyhelyzeti intézkedésekről a
munkahelyteremtés és a munkahelyváltás érdekében szükséges új intézkedésekre.
A 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keret
(2021. június) azonosítja a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal
kapcsolatos kulcsfontosságú kihívásokat és stratégiai célkitűzéseket, és bemutatja a
kezelésükre szolgáló legfontosabb intézkedéseket és eszközöket.
Az európai gondozási stratégia (2022. szeptember) célja, hogy magas színvonalú,
megfizethető és hozzáférhető gondozási szolgáltatásokat biztosítson mindenütt az
Unióban, és javítsa mind a gondozásban részesülők, mind pedig az őket gondozó
személyek helyzetét, akár szakmai, akár informális módon. A stratégiát két, a
tagállamoknak szóló ajánlás kíséri a kisgyermekkori nevelésre és gondozásra,
valamint a megfizethető, magas színvonalú, tartós ápolás-gondozáshoz való
hozzáférésre vonatkozó barcelonai célok felülvizsgálatáról.
E. Támogatást nyújtó uniós finanszírozási eszközök
Számos uniós finanszírozási program nyújt támogatást a foglalkoztatás területén.
— Az emberekbe való befektetés fő uniós eszköze az Európai Szociális Alap Plusz

(ESZA+) (2.3.2. Európai Szociális Alap), amely számos alapot és programot
egyesít, nevezetesen az ESZA-t, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést,
a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.3.2.pdf


Az Európai Unió ismertetése - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

valamint a foglalkoztatás és a szociális innováció programját. Az ESZA+ célja
a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági következményeinek leküzdése, a
magas foglalkoztatottsági szint előmozdítása, a szociális védelem kiépítése,
valamint a zöld és digitális gazdaságra való átállásra felkészült, képzett és reziliens
munkaerő kialakítása.

— Az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap azokat támogatja, akik a világkereskedelemben
bekövetkezett strukturális változások, a digitalizáció, az automatizálás és
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás miatt elveszítik
munkájukat. Éves költségvetése a 2021–2027 közötti időszakban 210 millió EUR.
Az alap 60–85%-ban finanszírozhatja olyan projektek költségeit, amelyek célja,
hogy segítsék az elbocsátott munkavállalókat új munkahelyük megtalálásában
vagy saját vállalkozás létrehozásában.

— A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a NextGenerationEU központi
eleme. 2021. február 19-én lépett hatályba, és 723,8 milliárd EUR-t bocsát a
tagállamok rendelkezésére az általuk 2026. december 31-ig vállalt reformok és
beruházások támogatására. Az eszköz célja, hogy mérsékelje a Covid19-válság
gazdasági és társadalmi hatásait, és hogy az európai gazdaságok és társadalmak
fenntarthatóbbá és ellenállóbbá váljanak, és felkészültebbek legyenek a zöld és
digitális átállás jelentette kihívások és lehetőségek terén.

A Bizottság egy másik eszközt is létrehozott annak érdekében, hogy segítse a
tagállamokat a Covid19-válságra való reagálás finanszírozásában, a koronavírusra
való reagálást célzó beruházási kezdeményezést. Ennek forrásait az egészségügyi
rendszerek, a kis- és középvállalkozások, valamint az uniós országok munkaerőpiacai
és gazdaságainak egyéb sérülékeny részei kapják.
Ezenkívül a Bizottság a SURE keretében szociális kötvényeket is kibocsát a SURE
eszköz finanszírozására.
Az Igazságos Átmenet Alap (IÁA) 17,5 milliárd EUR összköltségvetéssel rendelkező
eszköz, amelynek célja a klímasemleges gazdaságra való átállásból eredő társadalmi
és gazdasági költségek enyhítése azáltal, hogy segíti az embereket a változó
munkaerőpiachoz való alkalmazkodásban. Az IÁA az európai zöld megállapodás
részét képező igazságos átmenet mechanizmus első pillére.

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 nagyobb szerepet biztosított a nemzeti parlamenteknek,
amelyeket várhatóan bevonnak majd a nemzeti célkitűzések meghatározásába és
megvalósításába.
A Parlament határozott támogatásáról biztosította az Európa 2020 stratégiát. Az
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló kezdeményezések közül több –
nevezetesen az uniós ifjúsági garanciaprogram és a szakmai gyakorlatokra vonatkozó
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minimális normák – a Parlament konkrét, gyakorlati fellépésekre irányuló javaslataiban
gyökerezik. A Parlament 2010 óta határozottan támogatja az ifjúsági garanciaprogram
létrehozását, és nyomon követi végrehajtását. A fiatalok foglalkoztatásáról szóló,
2014. július 17-i állásfoglalásában a Parlament kérte egy olyan uniós jogi keret
létrehozását, amely minimumstandardokat ír elő az ifjúsági garanciák végrehajtása
tekintetében,, beleértve a munkahelyi szakmai képzések minőségét, és amely
a 25–30 évesekre is kiterjed. Az EU következő hosszú távú költségvetéséről
szóló, 2018-ban elfogadott állásfoglalásában a Parlament szorgalmazta az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásához nyújtott finanszírozás jelentős
növelését. 2020. október 8-án a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben
aggodalmát fejezte ki az ifjúsági garancia (jelenleg tanácsi ajánlás) önkéntes
jellege miatt, és felszólította a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy kötelező
erejű eszközre. A Parlament emellett elítélte a fizetés nélküli szakmai gyakorlat
intézményét, és sürgette a Bizottságot egyes meglévő európai eszközök, például
a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere és a színvonalas és eredményes
tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszere felülvizsgálatára. A
Parlament kitartott amellett, hogy a fiataloknak szóló ajánlatoknak minőségi
kritériumokat kell tartalmazniuk, ideértve a gyakornokok méltányos díjazásának elvét,
a szociális védelemhez való hozzáférést, a fenntartható foglalkoztatást és a szociális
jogokat.
A Parlament 2015. október 29-i állásfoglalásában támogatta továbbá a tartós
munkanélküliségről szóló ajánlásban megfogalmazott megközelítést. A Parlament
készségfejlesztéssel kapcsolatos intenzív munkája hatással volt az európai
készségfejlesztési programra.
A Parlament európai szemeszterről szóló, 2019. március 13-i állásfoglalása
hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szociális céljai és kötelezettségvállalásai
ugyanolyan fontosak, mint a gazdasági céljai. A Covid19-járvány kitörése óta a
Parlament igyekszik enyhíteni a válság negatív következményeit, különösen a
munkaerőpiacon. Az EU foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló,
2020. július 10-én elfogadott állásfoglalásában az európai parlamenti képviselők
radikális intézkedéseket sürgettek a világjárvány okozta sokk enyhítésére, különösen
kérték a közeljövőben megjelenő iránymutatások felülvizsgálatát a helyzet fényében,
valamint szorgalmazták az ifjúsági munkanélküliség javított ifjúsági garanciaprogram
révén történő kezelésének szükségességét.
A méltányos átállást szolgáló erős, szociális Európáról szóló, 2020. december 17-i
állásfoglalásában a Parlament szorgalmazta törvény alapján érvényesíthető szociális
jogok biztosítást és egyes konkrét szociális célkitűzések 2030-ra történő elérését.

Monika Makay
09/2022
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