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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az atipikus szerződésekről, a foglalkoztatási pályák megóvásáról, a rugalmas 
biztonságról és a szociális párbeszéd új formáiról 
(2009/2220(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” című bizottsági közleményre 
(COM(2009)0257),

– tekintettel „Az európai gazdasági fellendülés terve” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0800) és a Parlament erről szóló 2009. március 11-i állásfoglalására1,,

– tekintettel az „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című bizottsági 
közleményre (COM(2009)0114),

– tekintettel a „Partnerség a változás szolgálatában a kibővített Európában – Az európai 
társadalmi párbeszéd szerepének megerősítése” című bizottsági közleményre 
(COM(2004)0557),

– tekintettel „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb 
munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül” című bizottsági közleményre 
(COM(2007)0359) és a Parlament erről szóló 2007. november 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című 
bizottsági zöld könyvre (COM(2006)0708) és a Parlament erről szóló 2007. július 11-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a Tanács 2009. június 8-i következtetéseire (rugalmas biztonság válság idején),
– tekintettel „A rugalmas biztonság közös elveinek a lisszaboni stratégia 2008–2010-es 

ciklusán belüli végrehajtása” című, a rugalmas biztonságról szóló 2008. december 12-i 
jelentésre,

– tekintettel az EPSCO-Tanács 2007. december 5–6-i következtetéseire,
– tekintettel az európai szociális partnereknek a „Kulcsfontosságú kihívások az európai 

munkaerőpiacon: az európai szociális partnerek együttes elemzése” című, 2007. október 
18-i jelentésében szereplő ajánlásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a nem szabványos foglalkoztatási formák – például a részmunkaidős, alkalmi vagy 
határozott ideig tartó munkaviszony, önálló vállalkozói tevékenység, független vagy 
otthonról végzett munka és távmunka – 1990 óta nagymértékben elterjedtek, ugyanakkor 
továbbra is atipikus foglalkoztatásnak számítanak,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0123.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0574.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0339.
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B. mivel a globalizáció és a gyors technológiai fejlődés messzemenő gazdasági 
szerkezetváltáshoz vezet, amely a foglalkoztatási viszonyok és a munkavállalók 
feladatainak megváltozásával jár, 

C. mivel a pénzügyi és gazdasági válság bizonytalan munkaerőpiachoz és növekvő 
társadalmi kirekesztéshez vezethet,

D. mivel megalapozott és kiegészítő jellegű európai uniós megközelítést kell kidolgozni, 
amely a gazdasági, környezetvédelmi, foglalkoztatási és szociálpolitikai területeket 
kölcsönösen támogató politikai intézkedéscsomagra összpontosít,

E. mivel a munkanélküliség aránya az EU 27 tagállamában 10%-ra nőtt (2009), amely 
megegyezik az Egyesült Államok szintjével, és nem valószínű, hogy a munkanélküliség 
2010 második fele előtt elérné a csúcsértéket,

F. mivel a foglalkoztatottság iskolai végzettség szerinti felbontása kimutatja, hogy az 
alacsonyan képzettek foglalkoztatási aránya az elmúlt években csökkent,

G. mivel átlagosan az európai munkavállalók egyötöde-egynegyede évente munkahelyet vált,

H. mivel magas azoknak az aránya, akik a munkanélküliség és a foglalkoztatottság közötti 
átmeneti szakaszban vannak: a munkanélküliek egyharmada és az inaktív lakosság 10%-a 
egy éven belül munkát talál,

I. mivel az EU 27 tagállamában a munka nélkül eltöltött időszakok 45%-a egy évnél tovább 
tart, ezzel szemben az Egyesült Államokban ez 10%-os arányt tesz ki,

J. mivel a munkaerő-vándorlás (öt százalékponttal) nagyobb mértékű a nők, mint a férfiak 
körében, valamint a fiatalabb (24 éves kor alatti) munkavállalók között, és az iskolai 
végzettség növekedésével arányosan csökken,

K. mivel egyes tagállamokban megnőtt a be nem jelentett munka előfordulása, amely súlyos 
gazdasági, társadalmi és politikai problémákhoz vezethet,

L. mivel a rugalmas biztonság értékelése igen összetett, és nagyon fontos a holisztikus 
megközelítés, amely feltárja négy dimenzió – a szerződési megállapodások, az élethosszig 
tartó tanulás, az aktív munkaerő-piaci politikák és a modern társadalombiztosítási 
rendszerek – kombinációját és kölcsönhatását,

M. mivel a foglalkoztatási politikák keretében a nemek közötti esélyegyenlőséget tevékenyen 
elő kell mozdítani,

N. mivel a szociális párbeszéd Európa-szerte eltérő módon alakult, az egyre növekvő 
gazdasági és pénzügyi nehézségek általában intenzív háromoldalú párbeszédhez vezettek,

A. Atipikus szerződések
1. felszólítja a 2010. tavaszi Európai Tanácsot, hogy a nagyra törő “EU 2020” stratégia 

keretében hozzon a foglalkoztatás biztosítását és a munkahelyteremtést célzó világos 
útmutatást és konkrét intézkedéseket; 
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2. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a rugalmas biztonsággal kapcsolatos misszió az 
irányú erőfeszítéseit, hogy a tagállamokat segítse a rugalmas biztonság előmozdításában, 
és rámutat, hogy a kölcsönös tanulás, a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a nyílt 
koordinációs módszer kulcsfontosságú eszközök a tagállamok különböző 
megközelítéseinek összehangolásában;

3. üdvözli a munkaerőpiacon meglévő munkaügyi hagyományok, szerződési formák és 
vállalkozási modellek nagy változatosságát;

4. javasolja, hogy a munkajogi reform prioritásai szükség szerint az alábbiak legyenek: az 
atipikus foglalkoztatási formákban dolgozó munkavállalók védelmének kiterjesztése; az 
alkalmazotti viszonyban álló munkavállalók helyzetének tisztázása; fellépés a be nem 
jelentett munka ellen; valamint a foglalkoztatás és munkanélküliség különböző helyzetei 
közötti átmenet megkönnyítése;

5. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy például a „távmunkára”, „konkrét célra szóló” és 
„kiküldetésre szóló” szerződésekre vonatkozó új munkajogi rendelkezések kidolgozásával 
fejlesszenek ki új foglalkoztatási formákat; 

6. megjegyzi, hogy a nem szabványos vagy atipikus foglalkoztatási formák arányának 
növekedése hangsúlyos nemi és generációk közötti dimenzióval rendelkezik, tekintve, 
hogy a nők, az idősebb és a fiatalabb munkavállalók aránytalan mértékben vesznek részt a 
nem szabványos munkavállalásban; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
fékezze meg és kövesse nyomon az ezt az aránytalanságot;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az 1997/81/EK és az 1999/70/EK 
irányelveket;

8. üdvözli a 2008/104/EK irányelv elfogadását, és mihamarabbi végrehajtására szólít fel;

9. hangsúlyozza, hogy a nem szabványos munkaviszonynak együtt kell járnia azon 
munkavállalók támogatásával, akik éppen az egyik munkahelyről a másikra vagy egyik 
munkavállalói státuszról a másikra történő váltás átmeneti helyzetében vannak;

10. ösztönzi a tagállamokat, hogy dogozzanak ki aktív beavatkozási politikát, amellyel azon 
munkavállalók, akik újra belépnek a munkaerőpiacra, egyéni támogatásban 
részesülhetnének a képzés és átképzés útján foglalkoztathatóbbá válásukhoz feltétlenül 
szükséges időszak során; a munkanélkülieknek is gyorsan – akár atipikus szerződések 
árán is – vissza kellene térniük a munkaerőpiacra, hiszen a legfontosabb szempont, hogy 
az emberek a munkaerőpiacon maradjanak;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze és kövesse nyomon a nemzeti aktivizálási 
politikák keretében kidolgozott különböző eszközöket;

12. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy számolják fel az illegális munkavállalást, és 
úgy véli, hogy a rugalmas biztonságra irányuló stratégiák végrehajtása elősegítheti az 
illegális munkavállalás elleni küzdelmet és enyhítheti a „rendkívül atipikus” 
foglalkoztatási formák bizonytalanságát;
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13. hangsúlyozza, hogy szükség van minőségi munkahelyek – köztük „zöld” munkahelyek –
létrehozására és a szociális kohézió biztosítására; ezért úgy véli, hogy a lakosság a tőle 
elvárt erőfeszítéseket jobban elfogadja, ha azokat igazságosnak érzi és a szakmai 
beilleszkedés és szociális integráció garanciájának értékeli;

B. Rugalmas biztonság és a foglalkoztatási pályák megóvása

14. véleménye szerint a rugalmas biztonság fogalma a munkaerő-piaci rugalmasság és 
biztonság olyan ötvözetét jelenti, amely lehetővé teszi a termelékenység növelését és a 
munkahelyek színvonalának emelését egyaránt, amellett, hogy a vállalkozások számára is 
módot nyújt arra, hogy a változó piaci igényekre válaszul megfelelő rugalmassággal 
rendelkezzenek új munkahelyek létrehozásához; úgy véli, hogy a rugalmasság és a 
biztonság követelménye nem mond ellent egymásnak, inkább egymást kölcsönösen 
erősíti;

15. úgy véli, hogy különösen a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében a rugalmas biztonság 
megvalósítására még inkább szükség van, és emlékeztet arra, hogy a rugalmas biztonság 
elveinek alkalmazása szilárd konszenzuson alapuló, ambiciózus szerkezeti reformokat 
feltételez;

16. hiszi, hogy a vállalatok nem bíznak a munkaerőpiacban és a jelenlegi gazdasági helyzet 
miatt kiszámíthatatlannak tartják, továbbá nem rendelkeznek hosszú távú elképzelésekkel;

17. a modern munkaszervezéssel összefüggésben rugalmas és biztonságos szerződéses 
megállapodások kialakítására szólít fel; ugyanakkor hiszi, hogy a határozatlan idejű 
munkavállalói szerződéseknek kell a fő foglalkoztatási formának maradniuk, szem előtt 
tartva azt is, hogy egyesek – különösen a diákok vagy változatos tapasztalatokat igénylő 
fiatalok – számára kedvezőbbek az atipikus szerződések;

18. elítéli, hogy a szabályos foglalkoztatási formákat túlzott mértékben váltják fel atipikus 
szerződéses formák, amely a lakosság, a munkavállalók és a versenytársak kárára valósul 
meg; hangsúlyozza, hogy az ilyen szerződéses formák sértik az európai szociális modellt;

19. szilárdan hisz abban, hogy a tagállamok különböző hagyományaira tekintettel minden 
foglalkoztatási formát az alábbi alapvető jogokkal kell felruházni: megkülönböztetés-
mentesség a foglalkoztatásban, a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, 
valamint a munkaidő/pihenőidő védelmére, az egyesülés és a képviselet szabadságára és a 
kollektív tárgyaláshoz és a kollektív fellépéshez, valamint a képzéshez való hozzáférésre 
vonatkozó rendelkezések;

20. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy a fenntartható munkahelyteremtés támogatása 
érdekében fokozzák a szakértelembe és a képzésbe történő befektetésre irányuló 
erőfeszítéseiket; ezért felszólítja a tagállamokat, hogy az egész életen át tartó tanulásra 
vonatkozó stratégia hathatós végrehajtása révén fektessenek be az emberekbe;

21. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre olyan politikákat, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az emberek jobb egyensúlyt alakítsanak ki a rugalmas munkavégzés és a 
családi élet között, biztosítva, hogy a gyermekgondozási létesítmények nyitvatartási ideje 
a munkavégzéshez van ütemezve;
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22. határozottan javasolja, hogy az uniós foglalkoztatási kezdeményezés tartalmazzon a 
munkahelyek tényleges megszűnésekor egy korai beavatkozást, nem utolsósorban annak 
érdekében, hogy mérséklődjön a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázata;

23. felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az aktivizálási programokat, különösen a 
kevésbé képzett személyek esetében, személyre szabott tanácsadás, intenzív 
munkavállalói képzés/átképzés, államilag támogatott foglalkoztatás, továbbá az önálló és 
egyéb vállalkozások elindítását célzó állami támogatás útján;

24. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg az adminisztrációs 
akadályokat az üzleti környezet javítása és különösen a kkv-k támogatása céljából;

25. felszólítja a tagállamokat, hogy számoljanak be a rugalmas biztonság végrehajtásának 
alakulásáról;

C. A szociális párbeszéd új formái
26. úgy véli, hogy a szociális partnerek szerepének az új Szerződés általi hivatalos elismerése 

előrelépést jelent, mivel elfogadja autonómiájukat és megerősíti a szociális párbeszéd 
előmozdítására irányuló támogatásuk jelentőségét; 

27. véleménye szerint a növekedésről és foglalkoztatásról szóló háromoldalú csúcstalálkozó 
intézményi szervként való elismerése hozzájárul ahhoz, hogy a szociális partnerek 
részesei legyenek az uniós gazdaságpolitikának;

28. úgy véli, hogy az európai és nemzeti szociális partnerek hozzájárulása az „EU 2020” 
stratégia megvalósításához különös jelentőséggel bír a foglalkoztatási célkitűzések 
végrehajtása és a rugalmas biztonságra vonatkozó napirend megvalósítása tekintetében;

29. felszólítja a nemzeti szociális partnereket, hogy győzzék le a „kívülállókkal” (vagyis az
atipikus vagy „rendkívül atipikus” szerződéssel rendelkező munkavállalókkal) szembeni 
fenntartásaikat, és biztosítsanak nekik ugyanolyan jogokat, illetve szociális védelmükre 
vonatkozóan támasszanak ugyanolyan követelményeket, mint a „bennfentesek” számára;

30. felszólítja az európai és nemzeti szintű szociális partnereket, hogy támogassák az 
élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiába történő beruházásokat;

31. megjegyzi, hogy a szociális partnereknek a politikák kidolgozásába és végrehajtásába 
történő bevonása igen változatos képet mutat az egyes tagállamokban, ugyanakkor 
rámutat arra, hogy az általános tendencia az, hogy a politikai célkitűzések eléréséhez az 
eszközök szélesebb tárházát alkalmazzák; úgy véli, hogy valószínűleg a szociális 
partnerek számára nyújtott szociális és intézményi támogatás minősége határozza meg 
leginkább hozzájárulásuk jellegét;

32. úgy véli, hogy a kollektív tárgyalás hatékony eszköznek bizonyult a foglalkoztatás 
fenntartására, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy rugalmas megoldásokat 
találjanak a gazdasági visszaesés kezelésére;

33. meggyőződése, hogy a kormányok döntő szerepet játszanak az széles körű és hatékony 
kollektív tárgyalások előfeltételeinek biztosításában, valamint abban, hogy a nemzeti 
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gyakorlatnak és hagyományoknak megfelelően háromoldalú struktúrákat alakítsanak ki a 
szociális partnereknek a közpolitikai döntéshozatalba történő bevonása érdekében;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Szociális Védelmi Bizottságnak, az Európai Foglalkoztatási Bizottságnak, valamint a 
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió és tagállamai súlyos pénzügyi, gazdasági és társadalmi válsággal küzdenek, 
és nagy erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy Európában biztosítani tudják a lehető 
legtöbb munkahelyet és a lehető legmagasabb szintű foglalkoztatottságot.

Az előadó meg van győződve arról, hogy az európai szociális modellek, melyek célja a 
fenntartható növekedés, a teljes foglalkoztatás, a társadalmi előrelépés, valamint a jólét és a 
szociális védelem, ki tudják vezetni az Európai Uniót és tagállamait a válságból.

A válságból való kilábalás, a foglalkoztatás biztosítása, a tömeges munkanélküliség 
megelőzése és a munkanélküliek munkához juttatása érdekében fokozni kell a szakértelembe, 
a képzésbe és a fenntartható munkahelyteremtésbe történő befektetésre irányuló 
erőfeszítéseinket. 

A fentiekre való tekintettel az előadó azt reméli, hogy az Európai Tanács 2010. tavaszi ülésén 
az „EU 2020” stratégia keretében megállapodás születik a foglalkoztatás védelmét és a 
munkahelyteremtést célzó egyértelmű iránymutatásokról és konkrét intézkedésekről.

Az „EU 2020” stratégia keretein belül egy átfogó európai foglalkoztatási kezdeményezés 
tényleges megindítását kell célul kitűzni, egyrészről biztosítva, hogy az Európai Unióban 
bárhol három napon belül költségek nélkül létrehozható legyen egy vállalkozás, valamint 
hogy az első munkavállalók felvételével kapcsolatos formaságokat egyablakos rendszerben 
lehessen elvégezni, másfelől pedig támogatva az aktivizálást célzó eszközöket, különösen a 
kevésbé képzett személyek esetében, személyre szabott tanácsadás, a munkaerő intenzív 
képzése, átképzése vagy készségfejlesztése, gyakornoki programok, támogatott 
foglalkoztatás, továbbá az önálló és egyéb vállalkozások elindítását célzó támogatás útján; az 
előadó továbbá támogatja, hogy a Bizottság az Európai Szociális Alapból történő kifizetéseket 
a készségek fejlesztésének és a munkaerő-piaci igényekhez való igazításának támogatására 
fordítja.

E foglalkoztatási kezdeményezésnek rendelkeznie kellene az időben történő beavatkozásról a 
munkahelyek tényleges megszűnésekor, nem utolsósorban annak érdekében, hogy 
mérséklődjön a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázata. Az ilyen beavatkozásokhoz 
jelentős beruházásra lesz szükség a szakképzés terén – ideértve a képzést szolgáltatók 
számának növelését is, figyelembe véve a képzések és a munkahelyi visszailleszkedésre 
irányuló programok jobb összehangolását –, és nem csupán rövid távú intézkedések 
szükségesek, hanem törekedni kell a magas szintű szakképesítések biztosítására is, hogy az 
Európai Unión belül növekedjen az általános szakképzettségi szint, valamint hogy igazodni 
lehessen a jelenlegi gazdaság változó igényeihez.

Az előadó úgy véli, hogy a lakosság a tőle elvárt erőfeszítéseket könnyebben elfogadja, ha 
azokat egyrészt igazságosnak érzi, másrészt pedig a foglalkoztatás és szociális integráció 
garanciájának értékeli. A tagállamoknak tehát az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó 
stratégia hathatós végrehajtása és további pénzügyi támogatás révén be kell fektetniük az 
emberekbe. Ezért szükséges, hogy az európai és nemzeti szintű szociális partnerek 
támogassák az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiákba történő befektetéseket. A 
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kormányok és szociális partnerek élethosszig tartó tanulásba való pénzügyi befektetéseire 
vonatkozó nemzeti célkitűzés segít a foglalkoztatási pályák megóvásában.

Az előadó meggyőződése, hogy a foglalkoztatási és szociális politikákon belül szükség van a 
nők és férfiak közötti esélyegyenlőség aktív támogatására.

Tények

2009-ben a teljes munkanélküliségi ráta az Unió 27 tagállamában 8-ról 9,6%-ra (a férfiak 
esetében 7,8-ról 9,8%-ra, a nők esetében pedig 8,1-ről 9,3%-ra) nőtt.

Az elmúlt években a részmunkaidős foglalkoztatottak száma továbbra is magas és állandó, 
aránya azonban az első 15 uniós tagállamban magasabb, mint az azóta csatlakozott 
országokban. A részmunkaidős munkavállalók aránya az Unió 27 tagállamában 2009-ben 
2008-hoz képest 0,5 százalékponttal emelkedett. Ez viszonylag nagymértékű emelkedésnek 
tekinthető, mivel 2006 és 2008 között a teljes emelkedés csupán 0,1 százalékpont volt. 2008-
ban az Unió 27 tagállama valamennyi munkavállalójának 18%-a dolgozott részmunkaidőben 
(az összes női munkavállaló 31%-a és a férfi munkavállalók közel 8%-a), és az összes 
részmunkaidőben dolgozó 24%-a (a férfiak közel 30%-a és a nők több mint 22%-a) tette ezt 
kényszerből. A kényszerből vállalt részidős munka legfőbb (a kényszerből részmunkaidőben 
dolgozók 24%-át érintő) oka, hogy az érintettek nem találnak teljes munkaidős állást.

A határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók jobban ki vannak 
szolgáltatva a gazdasági helyzet változásainak. 2007 és 2009 között az Unió 27 tagállamában 
az ideiglenes szerződéssel rendelkező munkavállalók száma 1,7 millióval csökkent. Ez 
körülbelül 6,3%-os csökkenést jelent, ami sokkal jelentősebb, mint a határozatlan idejű 
szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók számának 1,3%-kal való csökkenése ugyanebben 
az időszakban.

Az egyéni vállalkozók száma 2000 óta ugyan csökkent, de az elmúlt években állandó maradt. 
2007-ben az Unió 27 tagállama összes munkavállalójának 15%-a volt egyéni vállalkozó (a 
férfiak és a nők közötti körülbelül 6 százalékpontos különbséggel), míg az Egyesült 
Államokban ez az arány körülbelül 7%.

Az összes munkavállaló körülbelül 14%-a ideiglenes munkát végez (2008-as adat). Ennek fő 
oka az, hogy a munkavállaló oktatáson vagy képzésen vesz részt, illetve hogy nem talált 
állandó munkahelyet.

Az összes munkavállaló körülbelül 5%-a dolgozik otthonról (2008-as adat).

Rugalmas biztonság

Az atipikus munka olyan munkaviszonyt jelent, amely nem igazodik a teljes munkaidős, 
szabályos, határozatlan időre szóló, hosszú időn keresztül egyetlen munkaadóhoz köthető 
munkaviszony hétköznapi vagy „tipikus” modelljéhez. A rugalmas szerződés a tagállamok 
által a foglalkoztatáspolitika keretében alkalmazott eszköz, amely számos munkanélkülit 
juttatott álláshoz. Elterjedőben vannak a munkavállalás „rendkívül atipikus” formái (például a 
hat hónapnál rövidebb munkaszerződések, a 10 óránál kevesebb munkaidő és a nem írásbeli 
munkaszerződések) is. A foglalkoztatás ilyen formái a fiatal (19 és 29 év közötti), az idősebb 
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(50 év feletti), a női és a kevésbé képzett munkavállalók körében gyakoriak. Mivel a 
„rendkívül atipikus” munkaviszonyban dolgozó alkalmazottak a munkavállalók egyéb 
csoportjaihoz képest kevesebb képzésben részesülnek, karrierlehetőségeik korlátozottabbak és 
fizetésük alacsonyabb, szakmai profiljuk kedvezőtlenebb.

Az előadó meggyőződése, hogy a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük valamennyi 
szerződéstípus alakulását, és elemezniük kell azt.

Az előadó továbbá meg van győződve arról, hogy a rugalmas biztonságra irányuló stratégiák 
hathatós megvalósítása elősegítheti az illegális munkavállalás elleni küzdelmet, és 
csökkentheti a „rendkívül atipikus” munkavállalási formák értékét. A rugalmas biztonságra 
irányuló stratégia keretein belül a munkahelyek megőrzése helyett inkább a minőségi, jobb 
munkahelyekre való átállásra kell összpontosítani. E kereteken belül a tagállamoknak az aktív 
munkaerő-piaci politikákba és az intézményi reformokba kellene befektetniük. Az előadó 
meggyőződése továbbá, hogy a tagállamoknak kritikusan elemezniük kell a 
munkahelyvédelmi jogszabályokat, mivel azok rávilágítanak a tagállamok közötti, a hosszú 
távú munkanélküliség elterjedtsége és a munkaviszony időtartama tekintetében fennálló 
fontosabb különbségekre.

Az előadó úgy véli, hogy az atipikus munkavállalással kapcsolatos vitának jelentős nemi 
vonatkozásai is vannak, mivel a férfiak aránytalanul magas számban töltenek be állásokat 
hagyományos munkaszerződéssel, míg az atipikus feltételek mellett dolgozó nők száma egyre 
nő.

Szociális párbeszéd

Az előadó úgy véli, hogy a szociális partnerek szerepének az új Szerződés általi hivatalos 
elismerése előrelépést jelent, mivel elfogadja autonómiájukat és megerősíti a szociális 
párbeszéd előmozdítására irányuló uniós támogatást. A növekedésről és foglalkoztatásról 
szóló háromoldalú csúcstalálkozó intézményi szervként való elismerése hozzájárul ahhoz, 
hogy a szociális partnerek részesei legyenek az Európai Unió gazdaságpolitikájának.

Az európai és nemzeti szociális partnerek hozzájárulása az „EU 2020” stratégia
megvalósításához különös jelentőséggel bír a foglalkoztatási célkitűzések végrehajtása és a 
rugalmas biztonságra vonatkozó napirend megvalósítása tekintetében. Ezért a nemzeti 
szociális partnereknek le kell győzniük a „kívülállókkal” (vagyis az atipikus vagy „rendkívül 
atipikus” szerződéssel rendelkező munkavállalókkal) szembeni fenntartásaikat, és ugyanolyan 
jogokat és szociális védelmet kell biztosítaniuk nekik, mint a „bennfentesek” számára.

A legtöbb nyugat-európai, valamint számos közép- és kelet-európai országban a 
bértárgyalások leginkább ágazati szinten zajlanak.

Az adott ország munkaügyi kapcsolatainak hagyományaitól és rendszerétől, illetve az 
intézkedések jellegétől függően a szociális partnerek részvétele a nemzeti válságkezelési 
intézkedések kidolgozásában jelentős eltéréseket mutat. A szociális partnerek számos 
országban arra panaszkodtak, hogy nem vonják be őket a kormányintézkedések 
előkészületeibe, illetve nem kérik ki a véleményüket.

Annak ellenére, hogy a szociális partnereknek a politikák kidolgozásába és végrehajtásába 
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történő bevonása változatos képet mutat, az általános tendencia az, hogy a politikai 
célkitűzések eléréséhez az eszközök szélesebb tárházát alkalmazzák. Valószínűleg a szociális 
partnerek számára nyújtott szociális és intézményi támogatás minősége határozza meg 
leginkább, mennyiben járulnak hozzá a szociális partnerek az „EU 2020” stratégiához.


