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(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

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról: az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0193),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, 
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0000/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EU 
működéséről szóló szerződés (EUMSz) 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. megismétli a Bizottsághoz és a Tanácshoz már számos alkalommal intézett felhívását, 
hogy az EUMSz. 148. cikke (2) bekezdésében meghatározott konzultatív szerepének 
teljesítése érdekében az Európai Parlament számára biztosítsanak megfelelő időt, de 
mindenképpen legalább öt hónapot a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások felülvizsgálata során;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
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megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a magas szintű foglalkoztatás 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására[8], amely lehetővé teszi, hogy 
az EU megerősödve kerüljön ki a 
válságból, és gazdaságát elindítsa az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés útján. Öt kiemelt cél alkotja 
azokat – a vonatkozó iránymutatásoknál is 
említett – közös célkitűzéseket, amelyek a 
tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját 
képezik. A tagállamoknak mindent meg 
kell tenniük a nemzeti célok teljesítése és a 
növekedést gátló szűk keresztmetszetek 
megszüntetése érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására[8], amely lehetővé teszi, hogy 
az EU megerősödve kerüljön ki a 
válságból, és gazdaságát elindítsa az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés útján. Öt kiemelt cél alkotja 
azokat – a vonatkozó iránymutatásoknál is 
említett – közös célkitűzéseket, amelyek a 
tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját 
képezik. A tagállamoknak mindent meg 
kell tenniük a nemzeti célok teljesítése és a
foglalkoztatást elősegítő növekedést gátló 
szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A gazdasági ösztönzők 
visszavonását a fellendülés biztossá 
válásával a Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében kell végrehajtani és 
összehangolni.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európa 2020-nak olyan 
stratégiának kell lennie, amely segít 
kilábalni a gazdasági válságból, megelőzi 
az újabb gazdasági és társadalmi 
összeomlást, valamint középtávon 
lendületet ad gazdaságainknak.

Or. en
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, fenntartható, 
alacsony széndioxid-kibocsátással járó
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
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tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét és a nemek 
közötti egyenlőséget, küzdeni kell a 
szegmentáció, a diszkrimináció, a
strukturális munkanélküliség és az 
inaktivitás ellen, ugyanakkor a szegénység 
visszaszorítása érdekében megfelelő és 
fenntartható szociális védelmet és aktív 
befogadást kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamoknak a Bizottság 
kezdeményezésére megfelelő jogalkotási 
keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás 
új formáira vonatkozólag, figyelmet 
fordítva a rugalmas foglalkoztatási 
formákra és a munkavállalók kielégítő 
szociális biztonságára.

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.
A tagállamok gazdasági, foglalkoztatási és 
szociális intézkedéseit össze kell hangolni.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak az uniós 
finanszírozás (közte az Európai Szociális 
Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
források) programozása és felhasználása 
során figyelembe kell venniük az Európa 
2020 stratégiát, és különösen annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait.

Or. en
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Nemzeti reformprogramjaiknak a 
mellékletben szereplő iránymutatások 
figyelembevételével történő kialakítása és 
végrehajtása során a tagállamok 
biztosítják a foglalkoztatási és szociális 
politikák hatékony irányítását. E 
programok kialakításába és 
végrehajtásába szorosan be kell vonni az 
regionális és helyi szinten érintetteket, a 
parlamenti szerveket és a szociális 
partnereket.
A mellékletben szereplő fő uniós 
célkitűzések megvalósulását megfelelő 
alárendelt célkitűzések és mutatók, 
beleértve eredménymutatók, valamint 
nemzeti célok, mutatók és eredménytáblák 
meghatározásával követik nyomon. A 
tagállamok e célkitűzéseket és mutatókat, 
valamint a Tanács által megfogalmazott 
iránymutatásokat és országspecifikus 
ajánlásokat is figyelembe veszik.
A tagállamok szorosan ellenőrzik a 
megfelelő nemzeti reformprogram 
keretében végrehajtott reformok 
foglalkoztatási és szociális hatásait.
A mellékletben szereplő iránymutatások 
alkalmazásáról szóló jelentés 
elkészítésekor a tagállamok követik az 
uniós szinten megállapítandó 
struktúrákat, és az egyértelműség, az 
átláthatóság és az tagállamok közötti 
összehasonlíthatóság érdekében 
ugyanazokat az elemeket szerepeltetik 
jelentéseikben.

Or. en
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
részvétel növelése és a strukturális 
munkanélküliség csökkentése 

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
részvétel növelése a gazdaságilag aktív 
népesség 75%-ára

Or. de

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2020-ra 75%-ra nőjön a 
nők és férfiak foglalkoztatási rátája, 
többek között a fiatalok, az idősebb és a 
fogyatékkal élő munkavállalók fokozott 
részvétele, valamint a legális bevándorlók 
jobb integrációja révén. A tagállamok 
továbbá úgy alakítják nemzeti 
célszámaikat, hogy a 20–24 éves nők és 
férfiak képzési és foglalkoztatási aránya 
90%-ra nőjön.

Or. de

(A bizottsági szöveg 7. iránymutatásának utolsó bekezdése a Parlament módosításában az 
első bekezdés elé kerül és módosul is.)

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell E cél eléréséhez a tagállamok kötelezik 
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munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az 
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 
kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk. 

magukat a növekedés ösztönzésére és ezzel 
új munkahelyek teremtésére, a gazdaság, 
különösen a kis- és középvállalatok (kkv-
k) innovációs lehetőségeinek növelésére, 
valamint az ipar mentesítésére az 
igazgatási és nem vámjellegű akadályok 
alól. A nők és a fiatalok munkaerőpiacra 
való belépésének megkönnyítésére meg 
kell teremteni a kielégítő 
gyermekgondozási lehetőségek feltételeit, 
hogy az iskola előtti korban lévő 
valamennyi gyermek rendelkezésére álljon 
családon kívüli gondozóhely, és a szociális 
partnerekkel szoros együttműködésben az 
iskolai képzés befejezése után minden 
fiatal hat hónapon belül munkahelyet 
kapjon, illetve oktatásban és 
továbbképzésben vehessen részt.

Or. de

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. 
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. 
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 

A tagállamoknak a foglalkoztatási arányt 
különösen a kevésbé képzett személyek 
esetében ösztönző intézkedések, 
tanácsadási ajánlatok, a munkaerőpiac 
igényeire szabott oktatás és továbbképzés, 
valamint a fogyatékkal élők és a 
különösen sérülékeny személyek 
munkahelyeinek támogatása révén kell 
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minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a 
fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

növelniük. Továbbá erre alkalmas 
programok révén növelniük kell a legális 
bevándorlók foglalkoztathatóságát. 
Ezenkívül innovatív programokra van 
szükség, amelyek segítik a fogyatékkal 
élők munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedését. A tagállamoknak továbbá 
meg kell szüntetniük a pályakezdők 
munkaerő-piaci belépését megnehezítő 
korlátokat, támogatniuk kell 
munkahelyek létrehozását és a szociális 
innovációt, valamint javítaniuk kell a 
munkaközvetítői szolgáltatások minőségét. 
Különösen a munkaidőre vonatkozó 
előírásokat kell rugalmasabban 
kialakítani, hogy a családi élet és a 
munka összeegyeztethető legyen, valamint 
a munkahelyi életből rugalmasabban át 
lehessen lépni a harmadik életszakaszba. 
A rugalmasság növelése céljából és a 
termelési ciklusokra való hatékonyabb 
reagálás érdekében a rugalmas 
biztonsággal kapcsolatos stratégiákat 
aktív munkaerő-piaci politika és 
megfelelő szociális rendszerek révén kell 
biztosítani, hogy a munkahelyváltás ne 
járjon aránytalan anyagi terhekkel. Ezt a 
munkakeresés aktív támogatásának 
egyértelmű kötelezettségével kell 
kiegészíteni. A munka világában egyre 
gyakrabban alkalmaznak új 
foglalkoztatási formákat, például a 
szokásostól eltérő időszakos munkát, a 
részmunkaidőt és a távmunkát anélkül, 
hogy ezek a formák törvényileg 
szabályozva lennének. Ez nem vezethet 
ahhoz, hogy az érintettek szociális 
biztonsága ezáltal csökkenjen.

Or. de
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2.
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási 
ráta növelésére kell irányulniuk, 
különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

Ebben az összefüggésben az Európai 
Szociális Alapból származó forrásokat 
teljes mértékben a foglalkoztathatóság 
növelésére kell felhasználni, a biztató 
jövőjű szakmákban a személyes 
képességek fejlesztésére és a minőségi 
követelmények teljesítésére irányuló 
intézkedések révén. A szakmai mobilitás 
előmozdításához a tagállamoknak 
ösztönzők révén javítaniuk kell a 
mobilitási készséget.

Or. de



PE441.223v01-00 16/27 PR\815638HU.doc

HU

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak 
alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy 
2020-ra 75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti 
nők és férfiak foglalkoztatási rátája, 
többek között a fiatalok, az idős és az 
alacsonyan képzett munkavállalók 
fokozott részvétele, valamint a legális 
bevándorlók jobb integrációja révén.

törölve

Or. de

(A bizottsági szöveg 7. iránymutatásának utolsó bekezdése a Parlament módosításában az 
első bekezdés elé kerül.)

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, 
a munkaminőség fokozása és az egész 
életen át tartó tanulás ösztönzése

8. iránymutatás: A képzési rendszerek azon 
képességének javítása, hogy a minőségi 
munka megváltozott követelményeihez 
alkalmazkodni tudjanak

Or. de

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2020-ig 10%-ra 
csökkenjen az iskolából kimaradók 
aránya, a felsőfokú vagy ennek megfelelő 
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végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké 
pedig egyidejűleg legalább 40%-ra nőjön.

Or. de

(A bizottsági szöveg 9. iránymutatásának utolsó bekezdése a Parlament módosításában a 8. 
iránymutatás első bekezdése elé kerül és módosul is.)

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó
tanulásra, második esélyt kell kínálni,
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák 
megszerzésére és kreativitásra kell 
ösztönözniük, az alacsonyan képzettek 
támogatására és az idős munkavállalók 
foglalkoztathatóságára kell 
összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és
tapasztalatszerzését.

Az ipar követelményeinek megfelelő 
minőségi iskolai alapoktatás és a vonzó 
szakképzés biztosítása a tagállamok 
számára elsődleges fontosságú és az 
Európa 2020 integrált iránymutatások 
alapját képezi. Ezeket az iskola 
elvégzésére második esélyt kínáló képzési 
ajánlatoknak és az egész életen át tartó
tanulás hatékony ösztönzésének kell
kiegészítenie, amelynek során a szociális 
partnereket fel kell szólítani a szükséges 
idő rendelkezésre bocsátására és a 
továbbképzési ajánlatok anyagi 
támogatására is. A tagállamok különösen 
arra kötelezik magukat, hogy az iskolából 
kimaradók arányát 10% alá csökkentik, 
míg a migrációs és integrációs politikát
nyelvtanulási és társadalomtudományi 
ajánlatokkal egészítik ki.

Or. de
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások 
révén ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel együttműködésben 
a tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás javítása, a vállalkozói készség 
erősítése és a szükséges minőségi 
követelmények jobb előrejelzése mellett. A 
humán erőforrások fejlesztését, a magas 
színvonalú képzést és továbbképzést közös
egyéni, munkáltatói és állami pénzügyi 
hozzájárulások révén kell finanszírozni. A
minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítását és az 
iskolából kimaradók képzési rendszerbe 
történő újbóli bevonását mindenkor 
lehetővé kell tenni. A tagállamoknak 
beruházásokat kell végrehajtaniuk a 
képzési rendszerek terén, hogy teljesüljön 
a gazdaságilag aktív népesség 
szakképzettségének növelésére irányuló 
cél. Ennek során különösen a 
foglalkoztathatóságra irányuló 
reformoknak – a továbbképzés vagy az 
információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) területén elsajátítandó 
készségek révén – olyan fő kompetenciák 
megszerzését kell elősegíteniük, amelyekre 
minden munkavállalónak szüksége van 
ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban 
sikert érjen el. Lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy rendszeressé és 
megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük 
az oktatási rendszereket, egyrészt 
rugalmas tanulási lehetőségeket biztosító 
nemzeti képesítési keretrendszerek 
kialakítása, másrészt a képzési rendszerek 
és a munka világa között létrejövő 
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partnerségek ösztönzése révén, hogy 
jelentősen növeljék a magasabb fokú 
iskolai végzettséggel és szakmai 
képesítéssel rendelkezők arányát.

Or. de

(A bizottsági szöveg 9. iránymutatása a Parlament módosításában összevonásra kerül a 8. 
iránymutatás második bekezdésével és módosul is.)

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A készségfejlesztés és az előkészítő 
politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek alkalmazkodását a 
munkaerő-piaci szükségletekhez.

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. iránymutatás: A kohéziós politika 
megreformálása és megerősítése a 
foglalkoztatás támogatására
A tagállamok elkötelezik magukat aziránt, 
hogy közösen kidolgozzák, kiegészítsék, 
összehangolják és kiigazítsák nemzeti 
célkitűzéseiket az egyes tagállamokban és 
egymás között, olyan módon, hogy a 
gazdasági fejlődés terén a régiók között 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkenjenek.
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A tagállamok tisztában vannak azzal, 
hogy a kohéziós politika olyan hatásos 
eszköz, amely támogatja az 
iránymutatásokat, de ugyanakkor nincs 
alárendelve azoknak, azáltal, hogy 
figyelembe veszi a regionális 
sajátosságokat, támogatja a régiókat a 
társadalmi és gazdasági nehézségeik 
leküzdésében és az egyenlőtlenségek 
csökkentésében. Integrált megközelítést, 
többszintű irányítási és partnerségi elveket 
kell az irányítás középpontjába állítani és 
a stratégia mozgatójává tenni, mivel 
különösen a regionális és helyi szinteknek 
fontos szerepet kell játszaniuk az Unióban 
élő megszámlálhatatlan gazdasági és 
társadalmi szereplő, elsősorban pedig a 
kkv-k elérésének megkönnyítésében. A 
kohéziós politika ezért nem pusztán stabil 
pénzügyi hozzájárulások forrása, hanem a 
gazdasági fejlődés hatékony eszköze, 
valamint foglalkoztatást segítő eszköz az 
Unió összes régiója számára.
A tagállamoknak növelniük kell a 
közlekedésbe, az energetikába, a 
távközlésbe és az informatikai 
infrastruktúrákba történő befektetéseket, 
és teljes mértékben ki kell aknázniuk az 
európai strukturális alapokat, amelyek 
szabályait és eljárásait össze kell hangolni 
egymással a kifizetési rendszerek 
egyszerűsítése, valamint az Unió 
társfinanszírozásával folyó programokban 
a potenciális kedvezményezettek 
részvételének ösztönzése érdekében. 
Ennek elérésére a tagállamoknak az 
integrált megközelítéssel összhangban 
kapcsolódási pontokat kell teremteniük 
kohéziós politikáik és más meglévő 
ágazati politikáik között, mivel a kohézió 
nem csupán költségekkel jár, hanem erőt 
adó eszköz a kihasználatlan potenciál 
kiaknázására, amely csökkenti az 
országok és régiók közötti strukturális 
különbségeket, fokozza a növekedést és 
javítja az uniós régiók versenyképességét 
a globalizált világban, ellensúlyozza a 
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világszintű gazdasági válság hatásait és 
szociális tőkét teremt az Unióban.

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési 
rendszerek teljesítményének javítása 
minden szinten, valamint a 
felsőoktatásban részt vevők számának 
növelése

törölve

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére 
ki kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak –
különösen a foglalkoztathatóság, 
továbbképzés, IKT-készségek tekintetében 
– olyan fő kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket 
kell tenni annak érdekében, hogy 
rendszeressé és megszokottá váljanak a 
fiatalok és az oktatók tanulmányútjai. A 
tagállamoknak nyitottabbá és 
relevánsabbá kell tenniük az oktatási 
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rendszereket, egyrészt rugalmas tanulási 
lehetőségeket biztosító nemzeti képesítési 
keretrendszerek kialakítása, másrészt az 
oktatási/képzési rendszerek és munka 
világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. de

(A bizottsági szöveg 9. iránymutatása a Parlament módosításában összevonásra kerül a 8. 
iránymutatás második bekezdésével.)

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak 
alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy 
2020-ig 10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú vagy 
ennek megfelelő végzettséggel rendelkező 
30–34 éveseké pedig legalább 40 %-ra 
nőjön.

törölve

Or. de

(A bizottsági szöveg 9. iránymutatásának utolsó bekezdése a Parlament módosításában a 8. 
iránymutatás első bekezdés elé kerül.)
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák nemzeti 
célkitűzéseiket annak érdekében, hogy 20 
millió embert kiemeljenek a 
szegénységből, azaz 25%-kal csökkentsék 
az országos szegénységi küszöbök alatt élő 
európaiak számát.

Or. en

(A bizottsági szöveg 10. iránymutatásának utolsó bekezdése a Parlament módosításában az 
első bekezdés elé kerül és módosul.)

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és
bővíteniük kell a foglalkoztatási
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 

E cél elérése érdekében a tagállamoknak 
erőfeszítéseket kell tenniük a
szegénységnek, többek között az aktív 
keresők szegénységének csökkentésére, a
társadalomban és a gazdaságban való teljes
részvétel ösztönzésére és a foglalkoztatási
lehetőségek bővítésére, amivel 
kapcsolatban az Európai Szociális Alap 
forrásait is fel kell használni. Biztosítani 
kell, hogy továbbra is mindenki számára 
megmaradjanak az egyenlő lehetőségek,
valamint a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz és 
közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással 
összhangban ideértve az online 
szolgáltatásokat is), illetve az egészségügyi
ellátórendszerhez való hozzáférés. A 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
érdekében lehetővé kell tenni az emberek
számára, hogy aktív szerepet 
játszhassanak a társadalomban, 
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érdekében javítani kell a szociális védelmi
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A 
szociális juttatási rendszereknek
elsősorban az átmenetek alatt kell
garantálniuk a jövedelem biztonságát, és
arra kell összpontosítaniuk, hogy a 
társadalmi kirekesztettség által leginkább 
fenyegetett csoportok – gyermeküket 
egyedül nevelő szülők, kisebbségek, 
fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, 
idős nők és férfiak, legális bevándorlók és 
a hajléktalanok – körében csökkenjen a 
szegénység. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

ösztönözni kell a munkaerő-piaci
részvételüket, tovább kell javítani a 
szociális védelmi rendszereket és az aktív 
befogadást elősegítő politikákat, hogy az 
emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket és munkához 
jutási esélyt teremtsünk, továbbá meg kell 
védeni őket a kirekesztődés veszélyétől és 
támogatni kell őket – különösen pedig a 
munkaerőpiactól legtávolabb esőket – a 
minőségi munkahelyhez jutásban. 
Ugyanakkor korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy megfelelő jövedelemtámogatást
biztosítsanak a társadalmi életben való 
részvétel lehetővé tétele és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés érdekében, 
megőrizve e rendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságát. A szociális juttatási 
rendszereknek az átmenetek alatt 
garantálniuk kell a jövedelem biztonságát, 
és csökkenteniük kell a szegénységet, 
különösen a társadalmi kirekesztettség 
által leginkább fenyegetett csoportok –
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek 
és fiatalok, idős nők és férfiak, legális 
bevándorlók és a hajléktalanok – körében. 
A tagállamok kötelezettséget vállalnak a 
gyermekszegénység leküzdésére megfelelő 
intézkedések segítségével, hogy a 
gyermekek ne legyenek korlátozva 
személyes fejlődésükben, és szabad 
fejlődésüket akadályozó, szegénységgel 
kapcsolatos problémák miatt ne 
kerüljenek hátrányos helyzetbe szakmai 
karrierjük kezdetén. A tagállamoknak a 
leginkább kiszolgáltatottak támogatása 
érdekében a szociális gazdaság és a 
szociális innováció megvalósulását is elő 
kell elősegíteniük, továbbá ténylegesen 
végre kell hajtaniuk az elfogadott 
diszkriminációellenes intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak 
alapját képező kiemelt uniós cél 20 millió 
ember kiemelése a szegénységből, azaz az 
országos szegénységi küszöbök alatt élő 
európaiak számának 25 %-os csökkentése.

törölve

Or. en

(A bizottsági szöveg utolsó bekezdése a Parlament módosításában az első bekezdés elé kerül.)



PE441.223v01-00 26/27 PR\815638HU.doc

HU

INDOKOLÁS

2010. április 27-én a Bizottság javaslatot terjesztett elő az „Európa 2020 integrált 
iránymutatásokra” vonatkozólag, amelyben keretet szabott a tagállamok által végrehajtandó új 
stratégia és reformok számára. A javaslat átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokból áll az 
EUMSz. 121. cikke alapján, és foglalkoztatási iránymutatásokból az EUMSz. 148. cikke 
alapján. A Bizottság javaslata értelmében e két jogi aktus elkülönül egymástól, ugyanakkor 
kapcsolódnak is egymáshoz, és együtt alkotják az integrált iránymutatások csomagját, 
amelyek száma a koherencia és egyértelműség érdekében korlátozva van. Ezek alkotják az 
Európa 2020 stratégia végrehajtásának pilléreit, és tartalmazzák az Európa 2020-ról szóló 
március 3-i bizottsági közleményben megfogalmazott fő prioritásokat. A 10 integrált 
iránymutatás – ami jelentősen kevesebb a korábbi 24-nél – 6 gazdasági és 4 foglalkoztatási 
iránymutatást tartalmaz. A Bizottság javaslata szerint az integrált iránymutatások 
foglalkoztatási része a 7. iránymutatásból (A munkaerő-piaci részvétel növelése és a 
strukturális munkanélküliség csökkentése), a 8. iránymutatásból (A képzett munkaerő 
kialakítása, a munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése), a 9. 
iránymutatásból (Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, 
valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése) és a 10. iránymutatásból (A 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) áll. E jelentés az integrált 
iránymutatások foglalkoztatási részét vizsgálja, figyelembe véve a Bizottság gazdaságpolitikai 
javaslatait is.

A 2020-ig terjedő új foglalkoztatási iránymutatások a gazdasági válság közepén kerülnek 
megvitatásra, amely az elkövetkező években kétségtelenül komoly hatással lesz majd a 
munkaerőpiacra. A növekedés visszatéréséről tanúskodó bizonyos bátorító jelek ellenére a 
legtöbb tagállam gazdasága továbbra is sérülékeny. Ezért még mindig nem érezzük teljesen a 
válságnak a munkanélküliségre gyakorolt közvetlen hatásait. Ebből következik, hogy minden 
erőfeszítést meg kell tenni a fenntartható fellendülés biztosítására és az európai gazdaságok 
munkahelyteremtő potenciáljának megerősítésére, valamint az emberek munkához jutásának 
támogatására. Emellett a legtöbb tagállam előtt álló hosszú távú kihívások, például a 
demográfiai változások, a globalizáció és az új (például alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó) technológiák bevezetése továbbra is megoldásra várnak, és azokkal a fellendülés során 
és az azt követő időszakban egyaránt foglalkozni kell. Ezért nagyon fontos, hogy a következő 
évtizedre szóló európai foglalkoztatási stratégia egyensúlyt teremtsen a válságból eredő 
sürgető, azonnali kihívások, valamint a közép- és hosszú távú kihívások között.

E keretben az előadó általánosságban támogatja a Bizottság megközelítését az iránymutatások 
számának korlátozásával kapcsolatban. Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy az 
iránymutatások és a közös uniós szintű célok számának csökkentése nem történhet 
egyértelműségük kárára, és nem csökkentheti operatív hasznosságukat a tagállami politikák 
irányítása tekintetében.

Az előadó ezért úgy véli, hogy a Bizottság javaslatának egyes szempontjai további 
megfontolást és tisztázást igényelnek. Ezek közé tartoznak különösen a következők:

- Tekintettel a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságra, valamint az európai társadalmak 
előtt álló hosszú távú kihívásokra, a foglalkoztatáspolitika nagyon fontos szerepet játszik
majd a gazdaság-, szociál-, oktatási és egyéb politikák mellett. Emellett a tagállamok által 
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a különböző területeken, például a gazdaság, a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén 
tett intézkedéseket össze kell hangolni. Az Európa 2020 és a tagállami reformprogramok 
keretében ez erős kötelezettségvállalást jelent annak biztosítására, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedésbe történő beruházások a fenntartható munkahelyek létrehozását is 
elősegítsék. Ez azt is jelenti, hogy a gazdasági és foglalkoztatási iránymutatások egymást 
kiegészítő jellege és azok összhangja nagyon fontos.

- Az előadó támogatja az európai nők és férfiak foglalkoztatási szintjének növelésére 
irányuló határozott intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, azonban úgy véli, hogy ezt a 
célkitűzést csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok külön figyelmet fordítanak a mobilitás, 
valamint a fiatalok, az idősek, a fogyatékkal élők és a nők foglalkoztatásának 
előmozdítására. 

- Emellett a rugalmas biztonság elvének megfelelő alkalmazása, a minőségi oktatás, az 
élethosszig tartó tanulás, valamint a strukturális munkanélküliség elleni küzdelem 
szükséges előfeltételek a közös célkitűzések, valamint a foglalkoztatási és szociális célok 
elérése, továbbá annak biztosítása során, hogy jól képzett és képesítéssel rendelkező 
munkaerő álljon a munkáltatók rendelkezésére.

- E keretben és a munkaerőpiaci helyzet szem előtt tartásával az Európai Unió és a 
tagállamok által az Európa 2020 és a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtására tett 
erőfeszítések során figyelembe kell venni az új foglalkoztatási formák és a szokásostól 
eltérő foglalkoztatási szerződések növekvő számát, továbbá megfelelő jogalkotási keretet 
kell kialakítani e területen.

- A képzett munkaerő biztosítását emellett a munkahelyteremtésbe – mely területen a kkv-k 
kiemelten fontos szerepet játszanak – és általában a magas foglalkoztatás jellemezte 
növekedésbe való fokozott befektetéseknek kell kísérniük.

- A lisszaboni stratégia tapasztalataira építve az előadó úgy véli, hogy az Európa 2020 
program keretében további erőfeszítéseket kell tenni a stratégia és a végrehajtási eszközök 
irányításának javítása terén. A szociális partnerek és a társadalmi párbeszéd szerepe –
hogy csak egy szempontot nevezzünk meg – e tekintetben kiemelkedő fontossággal bír.

- Végül, az előadó szilárd meggyőződése, hogy – amennyiben biztosítani kívánjuk az 
Európa 2020 hatásosságát és a foglalkoztatási iránymutatások hatékonyságát – megfelelő 
figyelmet kell fordítani a tagállamok és a régiók közötti társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek felszámolásának biztosítására. Ezért törekedni kell a kohéziós politika 
célkitűzéseinek elérésére és kapcsolódási pontokat kell teremteni e politika és más ágazati 
politikák között. A jelenlegi programozási időszak uniós strukturális alapjai és a Kohéziós 
Alap, továbbá a jövőbeli uniós finanszírozási eszközök kiemelkedően fontos szerepet 
játszanak majd e tekintetben.

Az előadó által javasolt módosítások célja ezért egyrészről a szöveg egyértelműségének és 
következetességének megerősítése, másrészről pedig a fent említett kérdések megválaszolása.


