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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a szociális, gazdasági és normatív újítások fontosságát tiszteletben tartva és 
előmozdítva a közösségi vívmányokat – bevonva a szociális partnereket és a kollektív 
tárgyalásokat oly módon, ahogyan arról intézményi szinten rendelkeztek–, szem előtt 
tartva annak szükségességét, hogy módosítani kell a munka szervezését és kultúráját, a 
bizalomra, a méltóságra és a felelősségvállalásra alapozva;

2. célul tűzi ki a több és jobb munka megteremtését, a növekedést és a versenyképességet az 
élet- és munkakörülmények feltételeinek javítása tekintetében, folytatva a jövő 
generációkat illetően a szociális kohézióra és a fenntarthatóságra, valamint a 
globalizációból, demográfiai kihívásokból, új technológiákból és a szolgáltatási 
gazdaságból eredő változásokra tekintettel levő fejlődést; 

3. megelégedését fejezi ki a feketemunkával és a be nem jelentett munkával kapcsolatosan 
kialakított hozzáállás tekintetében, amelyek – bár a különböző tagországokban eltérő 
intenzitással jelentkeznek – káros hatással vannak a a termelőrendszerre, a fogyasztókra, 
veszélyeztetik az adóbevételeket és a vállalkozások között tisztességtelen konkurrenciát 
eredményeznek;

4. szükségesnek tartja a rugalmaságnak és biztonságnak a vállalkozások és a munkavállalók 
igényeihez viszonyuló kiegyensúlyozott ötvözését; emlékeztet a rugalmasság 
kiterjesztésének szükségességére minden lehetséges irányba, kezdve a munka típusától a 
munkaidőig; kéri, hogy vegyék figyelembe a szerepek újraelosztását, valamint a hivatás, 
a családi élet és a magánélet összeegyeztetését; valamint foglalkozzanak mindegyik 
munkatípussal, az ápolói munkával és az önkéntes munkával is;

5. megjegyzi, hogy nem léteznek empirikus bizonyítékok, amelyek alátámasztanák, hogy a 
foglalkoztatottság növekszik annak eredményeként, hogy változtatások történnek a 
munkábalépéskor meglévő rugalmasság csökkentése és a munka elhagyásakor meglévő 
rugalmasságot gátló akadályok lazítása között, illetve a munkahely védelme és a 
munkaerőpiac védelme között; jelzi a különböző védelmi formák létrehozásának 
szükségességét, nem egyszerűen csak azok kiterjesztését vagy csökkentését, és mérlegeli 
a kockázatokat, amelyek a terhek állami költségvetésbe való átvitelével járnának, illetve 
annak a Stabilitási és Növekedési Paktumra kifejtett lehetséges hatásait;

6. emlékeztet az aktív foglalkoztatási politika megvalósításának szükségességére, amely az 
élethosszig tartó, nem pedig a fogalalkoztatás krízishelyzeteiben szerzett képzésen alapul, 
és úgy ítéli meg, hogy a munkaerő foglalkoztatottsága/alkalmazkodóképessége nemcsak 
a vállalkozásoknak, hanem a munkavállalóknak is biztonságot teremt és a tudáson 
alapuló gazdasági rendszer versenyképességének a központi elemét képezi.


	663920hu.doc

