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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0430),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
149. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0177/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EPSCO miniszterek nem hivatalos 
ülésén elismerték, hogy az ÁFSz-ek 
közötti fokozottabb és célzottabb 
együttműködés hozzásegítene a helyes 
gyakorlatok hatékonyabb terjesztéséhez, és 
részletes javaslatot kértek egy ún. „bench-
learning” kezdeményezést illetően.

(5) Az ÁFSz-ek közötti fokozottabb és 
célzottabb együttműködés hozzásegítene a 
helyes gyakorlatok hatékonyabb 
terjesztéséhez, ezért kérni kell egy ún. 
„bench-learning” kezdeményezéssel 
kapcsolatos részletes javaslat elkészítését.

Or. fr
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ÁFSz-ek ezzel a határozattal 
létrehozandó hálózatának az EUMSZ 150. 
cikke értelmében az EMCO-val szoros 
együttműködésben kell tevékenykednie és 
a szakpolitika végrehajtásával kapcsolatos 
tényadatokkal és jelentésekkel segítenie
kell annak munkáját. Az ÁFSz hálózat az 
EMCO-n keresztül juttatja el 
hozzájárulásait a Tanácshoz. Különösen 
az ÁFSz hálózat a foglalkoztatási politikák 
kialakításával kapcsolatos együttes tudása 
és az ÁFSz-ek összehasonlító elemzése 
lehet segítségére a szakpolitika alakítóinak 
a foglalkoztatási politikák értékelése és 
tervezése terén nemzeti és uniós szinten 
egyaránt.

(6) Az ÁFSz-ek ezzel a határozattal 
létrehozandó hálózatának és különösen az 
egyes hatóságok titkárságainak az 
EUMSZ 150. cikke értelmében az EMCO-
val szoros együttműködésben kell 
tevékenykedniük és a szakpolitika 
végrehajtásával kapcsolatos tényadatokkal 
és jelentésekkel segíteniük kell annak 
munkáját. Ezeket a hozzájárulásokat az 
EMCO változtatások nélkül eljuttatja az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, és 
adott esetben megjegyzéseket fűz 
hozzájuk. Különösen az ÁFSz-hálózat
foglalkoztatási politikák kialakításával 
kapcsolatos együttes tudása és az ÁFSz-ek 
összehasonlító elemzése lehet segítségére a 
szakpolitika alakítóinak a foglalkoztatási 
politikák értékelése és tervezése terén 
nemzeti és uniós szinten egyaránt. Az 
EMCO az ÁFSz-hálózatot is folyamatosan 
tájékoztatja tevékenységeiről.

Or. fr

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közpolitikai folyamatok a tervezés 
és a végrehajtás szakaszából állnak. 
Ennek keretében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak végső 
társjogalkotókként mindkét területre 
rálátással kell rendelkezniük. Míg az 
EMCO a tervezés szakaszában játszik 
szerepet, az ÁFSz-hálózatnak a 
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foglalkoztatáspolitikák végrehajtásának 
szakaszához kell kapcsolódnia. Az EMCO 
és az ÁFSz-hálózat közötti kölcsönös 
információcsere e tekintetben alapvető 
fontosságú. Az EMCO-nak lehetőséget 
kell kapnia arra, hogy megjegyzéseket 
fűzzön a hálózat hozzájárulásaihoz, de e 
hozzájárulásokat nem módosíthatja. 
Ehhez hasonlóan nem kerülhet sor olyan 
mechanizmus kialakítására, amelynek 
értelmében az EMCO jóváhagyja a 
jelentéseket vagy az éves 
munkaprogramokat. A két szerv 
titkárságainak azonban szorosan együtt 
kell működniük.

Or. fr

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel az ÁFSz modellek, feladatok és 
a szolgáltatások kialakítási formája igen 
változatos, az egyes tagállamok önállóan 
nevezhetnek ki egy-egy tagot saját Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatuk felső 
vezetéséből az ÁFSz hálózat Irányító 
Testületébe. A kinevezett tag adott esetben 
az érintett tagállam többi Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatát is képviseli az 
Irányító Testületben. Az így kinevezett 
tagok hatáskörének ki kell terjednie arra, 
hogy döntéseket hozzanak az őket delegáló 
szervezetek nevében. Annak érdekében, 
hogy valamennyi ÁFSz aktívan részt 
vehessen a hálózat munkájában, a 
tevékenységeknek minden részvételi 
szinten nyitottaknak kell lenniük.

(10) Mivel az ÁFSz modellek, feladatok és 
a szolgáltatások kialakítási formája igen 
változatos, az egyes tagállamok önállóan 
nevezhetnek ki egy rendes tagot és egy 
vagy több póttagot saját Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatuk felső 
vezetéséből az ÁFSz-hálózat Irányító 
Testületébe. A rendes tag vagy a póttagok
adott esetben az érintett tagállam többi 
Állami Foglalkoztatási Szolgálatát is 
képviselik az Irányító Testületben. Az így 
kinevezett tagok hatáskörének ki kell 
terjednie arra, hogy döntéseket hozzanak 
az őket delegáló szervezetek nevében. 
Annak érdekében, hogy valamennyi ÁFSz 
aktívan részt vehessen a hálózat 
munkájában, a tevékenységeknek minden 
részvételi szinten nyitottaknak kell lenniük.

Or. fr
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2013. január 16-án az Európai 
Parlament az ifjúsági garanciaprogramról 
szóló állásfoglalást fogadott el, amelyet a 
munkaerőpiacra hatással lévő valamennyi 
új jogalkotási szöveg kidolgozásakor 
figyelembe kell venni.

Or. fr

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrehozás Cél

Or. fr

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő fogalommeghatározást kell 
alkalmazni: „bench-learning”: az 
összehasonlítással és az egymástól való 
tanulással kapcsolatos tevékenységek 
közötti rendszeres és integrált kapcsolat 
létrehozása, azaz a megfelelő 
teljesítmények meghatározása a 
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kulcsfontosságú ágazatokban a 
mutatókon alapuló összehasonlításon, a 
helyes gyakorlatok azonosításán, valamint 
a tapasztalatoknak és a bevált 
gyakorlatoknak a tanulási folyamat révén 
való megosztásán keresztül;

Or. fr

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok 
(ÁFSz-ek) egész Unióra kiterjedő hálózata 
(a továbbiakban: Hálózat) a 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
tartó időszakra kerül létrehozásra. A 
Hálózat a 3. cikkben meghatározott 
kezdeményezéseket hajtja végre.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok 
(ÁFSz-ek) egész Unióra kiterjedő hálózata 
(a továbbiakban: Hálózat) e határozatnak 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő első naptól a
2020. december 31-ig tartó időszakra kerül 
létrehozásra. A Hálózat a 3. cikkben 
meghatározott kezdeményezéseket hajtja 
végre.

Or. fr

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szociális partnerek;

Or. fr

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a nemzeti munkaügyi felügyeleti 
hatóságok.

Or. fr

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a foglalkoztatást és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia és az abban 
megfogalmazott kiemelt célok 
végrehajtását, különös tekintettel a 
foglalkoztatással kapcsolatos célokra;

a) az uniós szakpolitikák, köztük a
foglalkoztatást és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia és az abban 
megfogalmazott kiemelt célok 
végrehajtását, különös tekintettel a 
foglalkoztatással kapcsolatos célokra;

Or. fr

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ifjúsági munkanélküliség elleni 
küzdelem annak biztosításával, hogy 
valamennyi, az Unió területén jogszerűen 
tartózkodó legfeljebb 25 éves fiatal uniós 
polgár, valamint a 30 év alatti a friss 
diplomás fiatalok a munkahelyük 
elvesztését vagy a hagyományos 
oktatásból való kikerülésüket követő 
4 hónapon belül minőségi munkahelyhez, 
továbbképzéshez vagy tanulószerződéses 
gyakorlati képzéshez jussanak;

Or. fr
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a tartós foglalkoztatás előmozdítását;

Or. fr

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a munkavállalók és a munkáltatók 
igényeinek megfelelő kompetenciákat;

Or. fr

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fokozottabb földrajzi és foglalkozási 
mobilitást;

d) a fokozottabb földrajzi és foglalkozási 
mobilitást, a munkavállalók közötti 
tisztességtelen versenytől mentesen, a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 
teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és 
gyakorlatok terjesztése révén aktívan 
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló „bench-
learning” rendszereket dolgoz ki és vezet 
be az állami foglalkoztatási szolgálatoknál 
az ÁFSz-ek teljesítményének értékelése, 
valamint a megfelelő kölcsönös tanulási 
eszköz kidolgozása céljából végzett 
adatgyűjtés érdekében. Az adatok, 
ismeretek és gyakorlatok terjesztése révén 
aktívan közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. fr

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A Tanács vagy a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezés alapján 
jelentéseket készít a foglalkoztatási 
területet illetően.

d) Az Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság felkérésére vagy saját 
kezdeményezés alapján jelentéseket készít 
a foglalkoztatási területet illetően.

Or. fr

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) értékeli a munkavállalók Unión belüli 
mobilitásáról szóló jogszabályok 
végrehajtásának a tagállamok 
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munkaerőpiacaira gyakorolt hatását. 

Or. fr

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hálózat együttműködik a 
munkaerőpiaci szereplőkkel, többek 
között a foglalkoztatási szolgáltatásokat 
nyújtó más szervezetekkel, oly módon, 
hogy bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

A Hálózat együttműködik a munkaerő-
piaci szereplőkkel, többek között a 
foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó más 
szervezetekkel, így a munkaerő-kölcsönző 
ügynökségekkel, a magántulajdonú 
foglalkoztatási szolgálatokkal, a 
foglalkoztatással összefüggő feladatokat 
ellátó nem kormányzati szervezetekkel, 
adott esetben a helyi önkormányzatokkal, 
valamint az Európai Pályaorientációs 
Szakpolitikai Hálózattal, oly módon, hogy 
bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

Or. fr

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hálózat irányítását az Irányító Testület 
végzi, amelybe minden tagállam egy tagot 
és egy póttagot nevez ki saját Állami 
Foglalkoztatási Szolgálata felső 
vezetésének tagjai közül. A Bizottság az 
Irányító Testületbe egy tagot és egy 
póttagot nevez ki. A rendes tagok feladatait 
szükség esetén a póttagok látják el.

A Hálózat irányítását az Irányító Testület 
végzi, amelybe minden tagállam egy tagot 
és egy vagy több póttagot nevez ki saját 
Állami Foglalkoztatási Szolgálata felső 
vezetésének tagjai közül, tiszteletben 
tartva, hogy a tagállamok a 
foglalkoztatáspolitikák tekintetében 
milyen mértékben központosítják a 
hatásköröket. A Bizottság az Irányító 
Testületbe egy tagot és egy póttagot nevez 



PE519.577v01-00 14/18 PR\1003848HU.doc

HU

ki. A rendes tagok feladatait szükség esetén 
a póttagok látják el.

Or. fr

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Irányító Testület egyhangú határozattal 
fogadja el saját ügyrendjét, amely kiterjed 
többek között az Irányító Testület 
határozathozatali eljárásaira, valamint a 
Hálózat elnökének és alelnökeinek 
kinevezésével és hivatali idejével 
kapcsolatos rendelkezésekre. Az Irányító 
Testület többségi határozattal fogadja el 
éves munkaprogramját, amely szabályozza 
a munkacsoportok létrehozását, a Hálózat 
ülésein használt nyelvekre vonatkozó 
megállapodásokat, valamint a Hálózat által 
kiadásra kerülő éves jelentéssel 
kapcsolatos kérdéseket.

Az Irányító Testület egyhangú határozattal 
fogadja el saját ügyrendjét, amely kiterjed 
többek között az Irányító Testület 
határozathozatali eljárásaira, valamint a 
Hálózat elnökének és alelnökeinek 
kinevezésével és hivatali idejével 
kapcsolatos rendelkezésekre. Az Irányító 
Testület többségi határozattal fogadja el 
éves munkaprogramját, amely szabályozza 
a munkacsoportok létrehozását, a Hálózat 
ülésein használt nyelvekre vonatkozó 
megállapodásokat, valamint a Hálózat éves 
jelentésével kapcsolatos kérdéseket, amely 
jelentést közzé kell tenni és meg kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához 
szükséges alapvető források a Társadalmi 
változás és innováció programja keretén 
belül kerülnek létrehozásra; éves 
előirányzatait a Pénzügyi Keret határain 
belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához 
szükséges alapvető források a 
Foglalkoztatás és társadalmi innováció 
programja keretén belül kerülnek 
létrehozásra; éves előirányzatait a 
Pénzügyi Keret határain belül a 
költségvetési hatóság engedélyezi.
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(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. fr

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános keret elfogadása A technikai keret elfogadása

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. fr

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 8. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el a 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott teljesítményértékelési és 
kölcsönös tanulási kezdeményezések 
végrehajtásának általános kereteit illetően, 
beleértve az ÁFSz-ek teljesítményének 
értékelésére szolgáló módszertant és az 
azzal kapcsolatos alapvető mennyiségi és 
minőségi mutatókat, az integrált kölcsönös 
tanulási programhoz tartozó tanulási 
eszközöket, valamint az ezekben a 
kezdeményezésekben való részvétel 
feltételeit.

A Bizottság az ÁFSz-hálózattal folytatott 
konzultációt követően a 8. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
teljesítményértékelési és kölcsönös tanulási 
kezdeményezések végrehajtásának 
általános kereteit illetően, beleértve az 
ÁFSz-ek teljesítményének értékelésére 
szolgáló módszertant és az azzal 
kapcsolatos alapvető mennyiségi és
minőségi mutatókat, az integrált kölcsönös 
tanulási programhoz tartozó tanulási 
eszközöket, valamint az ezekben a 
kezdeményezésekben való részvétel 
feltételeit.

Or. fr
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 7. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 7. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a határozat hatályba lépését
követő négy év elteltével jelentést nyújt be 
a határozat alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának. A jelentés kiterjed 
többek között arra, hogy milyen mértékben 
segítette elő a Hálózat a 2. cikkben 
meghatározott célok megvalósulását, 
valamint hogy teljesítette-e kitűzött 
feladatait.

A Bizottság a határozat hatálybalépését
követő négy év elteltével jelentést nyújt be 
a határozat alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának. A jelentés kiterjed 
többek között arra, hogy milyen mértékben 
segítette elő a Hálózat a 2. cikkben 
meghatározott célok megvalósulását, 
valamint hogy teljesítette-e kitűzött 
feladatait. A Bizottság adott esetben az e 
határozat felülvizsgálatára irányuló 
javaslatot nyújt be.

Or. fr
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INDOKOLÁS

Indokolásjavaslat

A gazdasági válságra és az azt kísérő munkanélküliségre tekintettel, valamint a nemzeti 
munkaerőpiacoknak a technológiai fejlődés vagy a változó munkaerő-piaci szükségletek és 
szakmai pályafutások (ágazatok közötti és földrajzi mobilitás, szakmai pályafutás 
megszakítása és folytatása) miatti átalakulásából fakadóan megváltozott az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatok feladata és működési módja.

Ezen átalakulás Unió általi támogatásához a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikák Unión belüli 
fokozott összehangolására irányuló tagállami kötelezettségvállalásokkal párhuzamosan 
minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni.

Az európai szemeszter keretében például az Európa 2020 stratégiában megállapított 
mennyiségi célkitűzés (a 20 és 64 év közötti korosztály 75%-os foglalkoztatottsági szintje) 
megvalósítása érdekében a tagállamok – különösen költségvetési szempontból –
összehasonlítják foglalkoztatáspolitikai irányvonalaikat, hogy megállapítsák, a tagállamok 
gazdasági helyzetének függvényében az egyes tagállamoknak mely irányvonalak felelnek 
meg.

Az egyik vagy másik szakpolitika mellett szóló stratégiai választáson túl azonban a megfelelő 
végrehajtás is e szakpolitika hatékonyságának alapvető eleme, márpedig az állami 
foglalkoztatási szolgálatok éppen a végrehajtás szakaszában játszanak szerepet.

Az előadó ezért üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy hivatalos 
formába öntse az állami foglalkoztatási szolgálatok képviselőinek már meglévő hálózatát, 
amelynek keretében a képviselők pontos számadatok alapján összehasonlíthatják azon 
munkaerő-piaci intézkedések hatékonyságát, amelyek végrehajtásáért a tagállamukban 
felelősek.

Ezen összehasonlítást követően a különböző tagok objektíven felmérhetik az egyes 
intézkedések erős és gyenge pontjait, és megbízatásuk jövőbeni ellátása során figyelembe 
vehetik azokat.

Az előadó szerint ezen együttműködés javítására különböző eszközök kínálkoznak:

 a célkitűzések között különleges figyelmet kell fordítani az ifjúsági munkanélküliség 
elleni küzdelemre, a fenntartható munkahelyek előmozdítására vagy a szociális 
dömping elleni küzdelemre;

 be kell vonni a szociális partnereket és a nemzeti foglalkoztatási szolgálatokat;
 tiszteletben kell tartani a különböző tagállamok hatásköri megosztását.

Ezen alapvetõ elemeken túl az elõadó gyakorlati szempontból úgy véli, hogy már nem 
kerülhet sor a jogszabály olyan idõpontban való elfogadására, hogy az eszközt 2014. január 1-
jéig ténylegesen létrehozzák, de az elõadó is szorgalmazza a mihamarabbi elfogadást. 
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Emellett javasolja a szöveg minden ahhoz szükséges módosítását, hogy az összhangban 
maradjon a jogalapra és a költségvetésre vonatkozó egyéb tárgyalásokkal (társadalmi változás 
és innováció program/foglalkoztatás és társadalmi innováció program).


