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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

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0006),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, 
amellyel összhangban a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0033/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét;

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

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által 
jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4. megismétli a Bizottsághoz és a Tanácshoz már számos alkalommal intézett felhívását, 
hogy a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésében meghatározott konzultatív szerepe 
teljesítése érdekében az Európai Parlamentnek megfelelő időt, de mindenképpen legalább 
öt hónapot kell biztosítani a foglalkoztatási iránymutatások 2014-re tervezett átfogó 
felülvizsgálata során;

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

A tagállamok által az Európa 2020 stratégia keretében benyújtott előzetes nemzeti 
reformprogramok értékelését követően és az első éves növekedésről szóló felmérés 
bemutatásával párhuzamosan a Bizottság 2011. január 12-én elfogadott egy tanácsi 
határozatra irányuló javaslatot, amely a tagállamok 2010-ben elfogadott integrált gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatásainak 2011-re szóló érvényességét indítványozza1. E 
javaslat figyelembe veszi, hogy az új Európa 2020 integrált iránymutatásokat teljes mértékben 
érvényre kell juttatni a tagállamok politikai intézkedéseiben és a 2011 áprilisára várt végleges 
nemzeti reformtervek keretében ismertetendő reformjai sorrendjének meghatározásában.  
Emellett a Bizottság javaslata a 2010-es foglalkoztatáspolitikai iránymutatásban szereplő ama 
kötelezettségvállaláson alapul, hogy az iránymutatások – amennyire csak lehetséges – 2014-ig 
stabilak maradjanak, hogy a tagállamok a végrehajtásukra tudjanak összpontosítani.

A tanácsi határozatra irányuló javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 148. cikkén alapul, amely előírja a Tanácsnak, hogy évente fogalmazzon meg 
iránymutatásokat a tagállamok foglalkoztatásai politikájáról. Az iránymutatásokról szóló 
határozat elfogadását megelőzően az EUMSZ rendelkezése alapján a Tanácsnak konzultálnia 
kell az Európai Parlamenttel, illetve a Foglalkoztatási Bizottsággal, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával. A Tanács 2011. január 26-án juttatta el a 
Parlamenthez a konzultációra irányuló kérését.

A 2010-ben elfogadott integrált gazdasági és foglalkoztatáspolitikai iránymutatások az 
EUMSZ 121. cikkén alapuló átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokból, valamint az 
EUMSZ 148. cikkén alapuló foglalkoztatási iránymutatásokból állnak.  E két jogi aktust 
különálló, de egyben összekapcsolódó eszközként fogadták el, amelyek integrált 
iránymutatás-csomagot alkotnak.  Az Európai Parlament megvitatta a foglalkoztatási 
iránymutatásokra vonatkozó javaslatot és 2010. szeptember 8-án elfogadott egy számos 
módosítást tartalmazó jogalkotási állásfoglalást (Őry-jelentés)

Az előadó átérzi, hogy a cél a foglalkoztatási iránymutatások tartósságának fenntartása az 
Európa 2020 stratégia félidős értékeléséig. Ennek ellenére szeretné hangsúlyozni annak 
fontosságát, hogy az integrált gazdaságpolitikai és foglalkoztatási iránymutatások az Európa 
2020 stratégia éves felülvizsgálatának középpontjában legyenek. A Bizottság és a Tanács 
köteles biztosítani, hogy az integrált iránymutatások az európai félév vezérfonalául 
szolgáljanak.  Amennyiben az éves növekedésről szóló felmérés legfőbb üzenete eltérne az 
iránymutatások tartalmától, úgy az összhang biztosítása érdekében azokat következetesen 
módosítani kell. 

Az előadó végezetül megismétli a Parlament felhívását a tagállamok foglalkoztatási és 
szociális politikáinak eredményes irányítására, amelynek az érdekelt felek – köztük a szociális 
partnerek és a parlamenti szervek – bevonására is ki kell terjednie a nemzeti reformprogramok 
megtervezése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során. Ugyanilyen lényeges 
elemként az előadó meg szeretné ismételni a Parlament régóta hangoztatott kérését, hogy a 
Bizottság és a Tanács biztosítsa, kellő idő – de minden esetben legalább öt hónap – álljon a 

                                               
1 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 2010. október 21-i 2010/707/EU 
tanácsi határozat (HL L 308., 2010.11.24., 46. o.)
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Parlament rendelkezésére konzultációs szerepének betöltésére a foglalkoztatási 
iránymutatások következő teljes felülvizsgálata során.


