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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdításáról
(2010/2273(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21., 45. és 47. cikkére, valamint 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15., 21., 29., 34., és 45. cikkére,

– tekintettel a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletre,1

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2, a 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról szóló 2008-as jelentésre 
(COM(2008)0840), valamint a 2004/38/EK irányelvről szóló 2007. novemberi és 2009. 
áprilisi tanácsi állásfoglalásokra, 

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,3

– tekintettel a „Mobilitás - eszköz a több és jobb munkahely érdekében: Az európai 
foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010)” című, 2007. december 6-i 
bizottsági közleményre (COM(2007)0773),

– tekintettel „A munkavállalók szabad mozgásának hatása az EU-bővítés összefüggésében” 
című, 2008. november 18-i bizottsági közleményre (COM(2008)0765),

– tekintettel az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek - A munkaerő-piaci és a 
képzettségi igények előrejelzése és összehangolása” című, 2008. december 16-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0868), 

– tekintettel „A munkavállalók szabad mozgásának megerősítése: jogok és jelentősebb 
fejlemények” című, 2010. július 13-i bizottsági közleményre (COM(2010)0373),

– tekintettel az Európa 2020 stratégiára, és különösen az „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság ” kiemelt kezdeményezésekre,

– tekintettel a Bel- és Igazságügyi Tanács „A személyek szabad mozgása: a szabad 
mozgáshoz való joggal kapcsolatos visszaélések, illetve e jog nem megfelelő 
alkalmazása” című, 2008. november 27-i következtetéseire,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 
„A munkaerő szakmai és földrajzi mobilitása és a munkavállalók szabad mozgása az 
Európai Unióban” című, 2009. március 9-i következtetéseire,

– tekintettel az európai polgársággal kapcsolatos problémákról és lehetőségekről szóló, 
2009. április 2-i állásfoglalására,4

                                               
1 HL L 257., 1968. 10. 19., 2. o.
2 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
3 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
4 P6_TA(2009)0204.
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– tekintettel az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervről (2007–2010) szóló, 
2008. december 18-i állásfoglalására,1

– tekintettel „A mobilitás meglévő korlátainak meghatározása a belső munkaerőpiacon” 
című európai gazdasági és szociális bizottsági véleményre,2

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez 
és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról szóló bizottsági kísérődokumentumra 
(COM(2009)0313),

– tekintettel a Jogi Bizottság által kért és az Európai Polgári Akciószolgálat (ECAS) által 
készített, „Összehasonlító vizsgálat az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelv alkalmazásáról” című időközi véleménytervezetre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári 

Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményeire (A6-0000/2011),

A. mivel más tagállamban élni és dolgozni az alapvető szabadságok egyike az Unióban, és 
az uniós polgárság kulcsfontosságú eleme, melyet a szerződések is elismernek, 
ugyanakkor a statisztikák szerint még mindig nagyon kevesen élnek ezzel a joggal, annak 
ellenére, hogy konkrét kezdeményezések születtek a munkavállalói mobilitás 
előmozdítására,   

B. mivel jelenleg az uniós polgárok mindössze 2,3%-a él saját tagállamától eltérő 
tagállamban, ugyanakkor17% tervez jövőbeni külföldi munkavállalást, és 48% fontolná 
meg, hogy elbocsátások esetén más államban vagy régióban keressen munkát,

C. mivel a Bizottság 2008. november 18-i közleménye szerint a 2004-ben és 2007-ben az 
EU-hoz csatlakozott országokból származó mobilis munkavállalók pozitív hatást 
gyakoroltak a tagállamok gazdaságára,

D. mivel nem érkeztek visszajelzések negatív hatásokról azon tagállamokból, amelyek nem 
alkalmazták a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamokból származó munkavállalók 
szabad mozgásával kapcsolatos átmeneti intézkedéseket, ennek ellenére számos tagállam 
úgy határozott, hogy a munkaerő-piacaikon a román és a bolgár állampolgárokkal 
szemben továbbra is korlátozásokat alkalmaz,

E. mivel a munkavállalók szabad mozgásának előmozdítására irányuló uniós jogi aktusok és 
programok ellenére számos tényező akadályoztatja ezen alapvető szabadság teljes körű 
érvényesítését (pl. szociális, jogi és közigazgatási akadályok, a migráns munkavállalók 
igényeinek nem megfelelő, gyenge visszatérési politika, a mobilitási tapasztalat 
elismerésének hiánya, a házastársak és partnerek munkavállalásának terén felmerülő 
nehézségek, a diplomák elismerésének hosszadalmas folyamata), 

F. mivel e korlátok és korlátozások sértik a munkavállalók egyik alapvető jogát, nehezítik az 
európai gazdaságok talpra állását, és az elérni kívánt hatással éppen ellentétes hatásúak 

                                               
1 HL C 45. E, 2010.2.23., 23. o.
2 HL C 228., 2009.9.22., 14. o.
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lehetnek, például fokozhatják az illegális munkavállalást, a feketegazdaság kiszélesedését 
és a munkavállalók kizsákmányolását,

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság közleménye (COM(2008)0840) szerint a tagállamok 
ismétlődő jogsértéseket követnek el a 2004/38/EK irányelv megvalósítása során, ami 
hatással van a munkavállalók szabad mozgására, és ebből adódóan számos egyéni panasz 
és petíció, és több, mint 40 parlamenti kérdés született, melynek eredményeképpen a 
Bizottság öt jogsértési eljárást indított az irányelv helytelen alkalmazása miatt;  

2. üdvözli a COM(2010)0373-as számú bizottsági közleményt, amely bemutatja és 
elmagyarázza a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos jelenlegi helyzetet, 
sajnálja ugyanakkor, hogy a közlemény nem tér ki konkrét intézkedésekre vagy 
megoldásokra;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a munkavállalók szabad mozgása előtt álló jelenlegi összes 
jogi, közigazgatási és gyakorlati akadály legyőzésére irányuló hosszú távú, átfogó, 
multidiszciplináris mobilitási stratégia kidolgozásával járuljon hozzá a munkavállalói 
mobilitás további előmozdításához;  kéri, hogy folytassanak a munkaerőpiac 
követelményeire és a gazdasági trendekre összpontosító következetes, hatékony és 
átlátható politikát;

Közigazgatási egyszerűsítés és jogi szempontok
4. a szerződések és a jelenlegi szabályozások rendelkezéseire tekintettel emlékezteti a 

tagállamokat, hogy egyszerűsíteniük kell a munkavállalók szabad mozgásának 
gyakorlására vonatkozó közigazgatási eljárásaikat, abból a célból, hogy biztosítva legyen 
e jog optimális érvényesítése, és elkerülhetővé váljanak az alkalmazását korlátozó 
indokolatlan, szükségtelen és terhes közigazgatási eljárások;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a nemzeti hatóságok közötti szinergiák kialakítása érdekében 
támogassa a közigazgatási gyakorlatok egyszerűsítését és a közigazgatási 
együttműködést;

6. aggódik a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó jelenlegi irányelvek gyenge 
átültetése és végrehajtása miatt, különös tekintettel a harmadik országból származó 
családtagoknak a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK 
irányelvre, és az azzal összeegyeztethetetlen, fáradságos közigazgatási eljárásokra és 
további tartózkodási okmányok előírására (munkavállalási engedély, kielégítő lakhatási 
körülményeket igazoló dokumentum);

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2004/38/EK irányelv végrehajtásának folyamatos és 
átfogó ellenőrzésén keresztül teljes körűen érvényesítse a szerződésekből eredő előjogait, 
beleértve szükség szerint azon jogát is, hogy jogsértési eljárást indít a szabályozásokat be 
nem tartó tagállamok ellen;

Kapcsolat a többi szakpolitikával
8. megjegyzi, hogy a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát nem lehet az egyéb uniós 

jogoktól és alapelvektől elszigetelve kezelni, és hogy az európai szociális modellnek, 
valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye által biztosított, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában is kifejezett jogoknak a tiszteletben tartása lehetőséget nyújt 
tisztességes munka, megfelelő munkakörülmények, társadalombiztosítási jogosultságok 
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és egyenlő bánásmód biztosítására, valamint a családi életnek és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának tiszteletben tartására;

9. úgy véli, hogy az uniós és a tagállami szabályozást össze kell hangolni a munkavállalók 
szabad mozgásának érvényesítése és kihasználása előtt álló bármilyen akadály 
kialakulásának megelőzése érdekében;

10. úgy véli, hogy a munkavállalók szabad mozgását érintő valamennyi szakpolitika 
hatékony végrehajtása érdekében a fellépéseket össze kell hangolni, különös tekintettel az 
olyan területekre, mint a belső piac megvalósítása, a társadalombiztosítási rendszerek 
összehangolása, kiegészítő nyugdíjjogosultságok, a munkavállalók védelme, oktatás és 
szakképzés, (például a kettős adózás megelőzését célzó) adóintézkedések és a 
megkülönböztetés elleni fellépés;

11. véleménye szerint a megfelelő társadalombiztosítási rendszerek nagyban elősegítik a 
munkavállalók földrajzi és foglalkoztatási mobilitását, a mobilis munkavállalók 
társadalmi befogadásával és a visszatérő munkavállalók társadalmi reintegrációjával 
pedig foglalkoznia kell a munkavállalói mobilitással kapcsolatos politikának;

12. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók szabad mozgásának hatékony végrehajtásához az 
európai és a nemzeti hatóságok összehangolt fellépésére van szükség, az e joghoz 
közvetlenül kapcsolódó olyan kérdésekre vonatkozó közigazgatási eljárások előmozdítása 
és egyszerűsítése érdekében, mint például a járművek forgalmi engedélyének átírása, az 
egészségügyi dokumentációknak az átvitele, a kettős adózás elkerülése, világos szabályok 
az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozóan, stb.;

13. úgy véli, hogy a kkv-k megindíthatják a gazdasági fellendülést és fejlődést, mivel a 
munkahelyteremtés elsődleges forrásai; ezért ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
el kell köteleznie magát a kkv-k – különösen foglalkoztatási politikákon és oktatási 
programokon keresztül történő – támogatása és fejlesztése mellett;

A szabad mozgást támogató intézkedések
14. felszólítja a tagállamokat a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok 

vonatkozásában a munkavállalók szabad mozgását akadályozó meglévő átmeneti 
korlátozások felszámolására; úgy véli, hogy ezek az akadályok az elérni kívánt hatással 
éppen ellentétes hatásúak, és uniós polgárokkal szembeni megkülönböztetésnek 
minősülnek, és kéri a preferencia záradék tényleges érvényesítését az egész Unióban;

15. kéri a Bizottságot, hogy széles körben hirdesse a munkavállalói mobilitásnak társadalmi-
gazdasági és földrajzi kohézió tekintetében a fogadó államra, az anyaországra és az EU-ra 
gyakorolt kedvező hatásait;  

16. üdvözli a Bizottság arra irányuló tervét, hogy 2020-ig terjedően ágazatok, foglalkozások, 
képzettségi szintek és országok szerinti lebontásban rendszeresen ellenőrzi a hosszú távú 
kínálatot és keresletet az európai munkaerőpiacokon, és határozottan azt javasolja, hogy 
hangolják össze a foglalkoztatási és oktatási politikákat a tagállamok között, annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudják az Európa 2020 stratégia munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos célkitűzéseit, és elkerüljék a szabad mozgás gyakorlását esetlegesen gátló 
közvetett akadályok jövőbeni kialakulását; 
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17. felszólítja a hatóságokat valamennyi szinten, hogy biztosítsák a politika támogatását, és 
hívják fel a figyelmet a mobilitás lehetőségeire és előnyeire, kiemelve a Bizottság 
koordinációban betöltött szerepét;

Foglalkoztatási szolgálatok és a munkavállalók tájékoztatása
18. elismeri és hangsúlyozza az állami foglalkoztatási szolgálatok, és különösen az EURES-

rendszer és hálózat abban a tekintetben betöltött jelentőségét, hogy szerte az EU-ban 
előmozdítják a munkavállalói mobilitást azáltal, hogy tájékoztatást nyújtanak 
megüresedett álláshelyekről, oktatási és szakképzési lehetőségekről és munka-és 
életkörülményekről; 

19. aggodalmának ad hangot az EURES-tanácsadóknak nyújtott támogatások csökkenése 
miatt, és olyan hosszú távú stratégia melletti kötelezettségvállalásra szólít fel, amely 
lehetővé teszi, hogy az EURES és személyzete hatékonyan lássa el a feladatait;

20. úgy véli, hogy tovább kell javítani az uniós munkavállalóknak a munkavállalói mobilitás 
előnyeiről, valamint az abból eredő jogokról és kötelezettségekről nyújtott tájékoztatást; 
kéri a Bizottságot, hogy fellépését hangolja össze a nemzeti hatóságokkal, és 
hatékonyabban használja ki az EURES-t és a SOLVIT online problémamegoldó 
hálózatot;

Készség- és tudáshalmozás a jobb versenyképesség céljából
21. úgy véli, hogy a gazdasági válságból adódóan tapasztalt negatív hatások következtében 

nőtt a munkaerőpiacokra nehezedő versenykényszer, melynek eredményeképpen a 
versenyelőnyt a formális és informális oktatásba, a szakképzésbe, a munkatapasztalatok 
cseréjébe, valamint a munkavállalói mobilitással kapcsolatos eljárások felgyorsítását 
célzó összehangolt fellépésekbe való befektetéseken keresztül lehet visszaszerezni;

22. gratulál a Bizottságnak a „Mozgásban az ifjúság ” kiemelt kezdeményezéshez és az „Új 
készségek és munkahelyek menetrendje” elindításához, és különösen üdvözli „Az első 
EURES-állásod” kísérleti projektet, valamint az európai készségútlevél bevezetésére 
irányuló javasolt fellépést; 

23. úgy véli, hogy a készségek és a tudás előmozdítja a munkavállalói mobilitást, és kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki a készségek iránti keresletre vonatkozó menetrendet, és 
végezze el a jövőbeni munkahelyek közép- és hosszútávú értékelését;

24. véleménye szerint nem csak a fiatal munkavállalókra kell összpontosítani, hanem a 
különböző munkavállalói csoportok szabad mozgását támogató és ösztönző, a csoportok 
konkrét jellemzőire (életkor, nem, készségek, kiszolgáltatott helyzetben lévő csoporthoz 
tartozás) és igényeire alapuló, célzott stratégiákra van szükség; 

25. felszólítja a tagállamokat, hogy az egész életen át tartó tanulással és a szakképzéssel 
kapcsolatos stratégiáikat igazítsák a munkaerő-piaci fejleményekhez, és biztosítsanak 
átváltható készségeket, melyek a földrajzi kiterjedés és a tudás szempontjából nagyobb 
területet fednek le, hogy a készségek megfelelően igazodjanak a munkaerő-piaci 
kínálathoz;

26. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt annak érdekében, 
hogy a középiskolai és az egyetemi tantervek jobban hasonlítsanak egymáshoz, és 
fokozódjon az európai oktatás standardizálása;
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27. véleménye szerint nagyobb szinergiát kell teremteni a diákok, a szakképzésben részt 
vevők és a gyakornokok szabad mozgásának ösztönzésére, valamint a kifejezetten a 
munkavállalók szabad mozgásának előmozdítására irányuló programok között;

28. úgy véli, hogy a nem megfelelő nyelvtudás (különösen felnőttek esetében) továbbra is 
jelentős mértékben akadályozza a munkavállalói mobilitást; felkéri a tagállamokat az 
idegen nyelvek oktatásának aktív támogatására, a Bizottságot pedig arra, hogy folytassa 
az e téren tett erőfeszítéseit;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az EU-n belüli munkavállalói mobilitásra régóta mint potenciális problémára tekintenek, 
amely nemzeti szinten egyenlőtlenségekhez vezethet a munkaerő-piaci kínálat tekintetében, a 
fogadó államokban pedig hatással lehet a kollektív tárgyalásra és a bérekre. Bár a 
„munkavállalók szabad mozgásának” fogalma az egységes piac megvalósításának 
garanciájaként, valamint a valódi európai identitás megerősítése céljából szerepel a 
szerződésekben, a tagállamoknak joguk van átmeneti időszakokra ideiglenes korlátozásokat 
fenntartani a munkaerőpiac új tagállamok előtti megnyitása tekintetében. 
Az idők során a félelem mindig két fő szempontra összpontosult, nevezetesen arra, hogy 
bevándorlók áradata érkezik a szegényebb államokból a tehetősebb államokba, és hogy a 
fogadó állam állampolgárai elveszítik munkahelyeiket, vagy – a kedvezőbb forgatókönyv 
szerint – csökkennek a bérek. 

A közelmúltban készített tanulmányok azonban bebizonyították, hogy ezek a félelmek nem 
teljesültek be, sőt, a munkavállalók mobilitásának jótékony hatása van az EU egészére nézve. 
Ez az eredmény azzal magyarázható, hogy természetes konvergencia megy végbe a 
munkaerő-kereslet és kínálat között; ezért van az, hogy migráns munkavállalók töltöttek be 
belföldi munkavállalók által nem igényelt bizonyos állásokat. Ebben az esetben egyértelmű az 
EU-n belüli nettó jólét tekintetében biztosított hozzáadott érték, mivel a tagállamokban nem 
keletkeztek betöltetlen állások, és nem csökkent a termelékenységi szint, a szolgáltatásnyújtás 
céljából más tagállamot választó munkavállalóknak pedig növekedtek a bevételeik. Emellett 
csökkent az illegális munkavállalói mobilitás, mivel semmi sem ösztönözte a törvény 
kijátszását, a fogadó államokban pedig egyértelmű jelek mutatkoztak az integrációra. 

Ugyanakkor annak ellenére, hogy a munkavállalói mobilitás jótékony hatásait észlelték, több 
kérdéssel is foglalkozni kell, ha a munkavállalók szabad mozgásáról beszélünk. 2008-as 
adatok kiemelik, hogy az uniós polgárok 2,3%-a (11,3 millió fő) tartózkodik az 
állampolgárságától eltérő tagállamban, ám sokkal többen élnek ezzel a jogukkal valamikor az 
életük során. Egy friss Eurobarometer-felmérés szerint az EU-27-ben megkérdezettek 10%-a 
úgy válaszolt, hogy a múltban valamikor külföldön élt és dolgozott, 17% pedig a jövőben 
kíván a szabad mozgás előnyeivel élni. Ez arra utal, hogy a munkavállalók áramlása nem ért 
el kiemelkedően magas arányt, mivel a munkavállalás egy új országban további 
intézkedéseket kíván meg, amelyekkel a munkavállalóknak foglalkozniuk kell. Nevezetesen a 
kultúraváltásról, az új nyelvekhez való alkalmazkodásról, a családtól való elidegenedésről van 
szó, amihez egyéb, a szabad mozgás teljes körű kihasználásához kapcsolódó akadályok 
társulnak. Az Európai Bizottság ezzel összefüggésben bemutatta „A munkavállalók szabad 
mozgásának megerősítése: jogok és jelentősebb fejlemények” című közleményét, amelyben 
teljesen világos képet fest a jelenlegi helyzetről. 

Az Európai Bizottság utolsó közleményéből következő eredményekre tekintettel az előadó 
olyan eszközökre és stratégiákra összpontosít, amelyek javíthatnak a helyzeten, és újból 
megerősíthetik az EU elkötelezettségét a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának 
megszilárdítása mellett. 

Az európai szinten követendő megközelítés esetében abból kell kiindulni, hogy a 
munkavállalók szabad mozgása állampolgári jog, és hogy e jog gyakorlása következtében a 
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munkaerőpiacokon nem regisztráltak negatív hatásokat. Következésképpen a tagállamok és a 
helyi és regionális hatóságaik kulcsszerepet játszanak e jog gyakorlásának előmozdításában, 
valamint a meglévő szabályozás helyes és teljes körű végrehajtásában. Feltétlenül 
együttműködésre van szükség továbbá a nemzeti és az uniós szabályozások 
összehangolásához a lehetséges közvetlen és közvetett akadályok felszámolásának biztosítása 
érdekében, különösen, ami az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetést, a 
jogok biztosításának a családtagoktól való megtagadását és a társadalombiztosítási 
rendszereket illeti, valamint egyéb olyan akadályokat, amelyek meggátolhatják a 
munkavállalókat abban, vagy elijeszthetik őket attól, hogy munkakeresés céljából gyakorolják 
a szabad mozgást.

A jelentésben javasolt fellépések felépítése a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának 
gyakorlásával összefüggésben felmerülő főbb problémák megoldását célozza. Mivel a 
munkahely-és országváltás nem csupán a foglalkoztatási politika rendelkezéseit érinti, először 
is konvergenciát kell kialakítani egyéb létező szakpolitikákkal és stratégiákkal a 
munkavállalók fogadó államba való áttelepedésének megkönnyítése céljából. Ez magában 
foglal olyan területeken való fellépést, mint a belső piac megvalósítása, a 
társadalombiztosítási rendszerek összehangolása, kiegészítő nyugdíjjogosultságok, a 
munkavállalók védelme, oktatás és szakképzés, nyelvi követelmények, (például a kettős 
adózás megelőzését célzó) adóintézkedések és a megkülönböztetés elleni fellépés. Továbbá, a 
családtagok jogaira vonatkozó rendelkezések legalább annyira fontosak, mint a közvetlenül a 
munkát kereső személyekre vonatkozó előírások, mivel e jogok megtagadása ismét csak 
eltéríthet valakit attól, hogy más tagállamban vállaljon munkát.

Másodszor, a meglévő uniós szintű stratégiákat – különös tekintettel az Európa 2020 
stratégiára – egyértelműen hozzá kell igazítani a munkavállalói mobilitás hatásaihoz és a kkv-
k erősödő szerepéhez. A kkv-k bevonása a folyamatba kulcsfontosságú. Fejlődésük garantálja 
a munkahelyteremtést, dinamizmusuk pedig biztosíthatja a munkavállalók ciklikus 
mobilitását, ami a gyakorlatszerzés általi tanuláson, vagy mások tapasztalatainak követésén 
keresztül a készségek kiszélesítéséhez vezet, és fenntartja a versenykörnyezetet, ami jobb 
végtermékek előállítását eredményezi. 

 A jelenlegi helyzet és a pénzügyi válság tanulságai lehetőségek új tárházát teremtették meg a 
gazdasági teljesítmény fellendítésére és a foglalkoztatási ráták javítására. Ebből a célból a 
munkavállalói mobilitásból származó előnyök rendkívül fontosak, mivel a mobilitás fokozza a 
társadalmi-gazdasági konvergenciát, és a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt 
jótékony hatású, folyamatos közös tapasztalatot teremt. Nem is beszélve arról, hogy a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzés megvalósításához közelebb kerülünk, ha a 
munkavállalói mobilitás teljes mértékben érvényesül. 

Harmadszor, az előadó kiemeli a tájékoztatás és a tudás jelentőségét. A tagállamok 
többségében megfigyelhető közös vonás, hogy nem megfelelő az olyan jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatás jelenlegi szintje, amelyekről a polgároknak 
tudniuk kell. A munkavállalói mobilitást erőteljesebben kell támogatni, a tájékoztatáshoz 
pedig valamennyi érintettnek könnyedén hozzá kell férnie. Ebben a tekintetben az európai 
intézmények és a nemzeti kormányok szerepe meghatározó, mivel együtt kell működniük, és 
meg kell akadályozniuk az aszimmetrikus tájékoztatást. Mivel a szakmák összetétele 
folyamatosan változik, nem lehet figyelmen kívül hagyni a készségfejlesztést és az oktatás 
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szerepének hangsúlyozását. Következésképpen az előadó egyértelműen a mellett foglal állást, 
hogy nagyobb erőfeszítést kell fektetni az oktatási programok valamennyi fajtájába, azzal a 
világos céllal, hogy a jövő igényeit és kihívásait megválaszolni képes munkaerővel 
rendelkezzünk. Ebben a tekintetben hangsúlyozni kell az oktatáspolitikák összehangolását és 
a diplomák elismerésének felgyorsítását, hogy nagyobb eséllyel alakuljon ki egyetértés abban, 
hogy miként kell felkészíteni az aktív lakosságot a piac változásaira és az ott uralkodó 
versenykényszerre.

A jelentés fő üzenete az, hogy amíg a munkavállalók mobilitása következtében a 
munkaerőpiacokon nem regisztrálnak negatív hatásokat – különösen a 2004-es és a 2007-es 
integrációs hullámot követően – nem létezik társadalmi-gazdasági indok arra, hogy 
fenntartsuk az akadályokat egy új munkaerőpiacra való belépés előtt, különösen, ami a román 
és a bolgár állampolgárokat illeti. A nemzeti stratégiákat közelebb kell hozni az európai 
stratégiákhoz, hogy a jólét és a fejlődés tekintetében az elvárt szinten teljesítsünk. A 
globalizált piacok és demográfiai változások idején a munkavállalók szabad mozgása 
kezelheti a munkaerő-kereslet és kínálat előnyös egymáshoz igazításának problémáját. Ezen 
igény kielégítése érdekében a meglévő szabályozás végrehajtására, a szabályok alkalmazására 
és az összehangolt erőfeszítések támogatására kell összpontosítani a diplomák elismerése, 
valamint a piaci szükségletek megválaszolását és a készségekhez kapcsolódó jelentős 
versenyelőny fenntartását célzó jövőbeni oktatási rendszer kidolgozása terén, valamint egyéb 
olyan jogokra, amelyekkel a munkavállalóknak élniük kell, ha egy új országban kívánnak 
tartózkodni és feladatokat ellátni. Indokolatlan és azonnal orvosolandó minden olyan 
szükségtelen közigazgatási eljárás, amely hátráltathatja vagy akadályozhatja a munkavállalók 
szabad mozgását, mivel gazdaságilag és szociálisan nem indokolt terhet jelent.

Az előadó meg van győződve arról, hogy a munkaerőpiacok jelenlegi helyzetének és jövőbeni 
alakulásának mélyreható megismerése érdekében meg kell erősíteni az Európai Bizottság által 
a munkavállalói mobilitás érvényesítése és támogatása tekintetében tett pozitív 
erőfeszítéseket, és részletesebben kell elemezni a szabályozásokat be nem tartó tagállamok 
ellen indított jogsértési eljárásokat, valamint a munkavállalói mobilitást jellemző trendeket a 
készségek, ágazatok és a földrajzi kiterjedés szempontjából, továbbá a munkavállalók szabad 
mozgása előtt álló valamennyi meglévő közigazgatási és gyakorlati elemzésének és 
felszámolásának céljából hosszú távú, átfogó és multidiszciplináris mobilitási stratégiát kell 
kidolgozni. Jelenleg a munkaerőpiacok megnyitását alátámasztó gazdasági érvek minden 
eddiginél világosabbak.  A túlzott protekcionizmus a munkavállalói mobilitás terén növeli a 
tagállamok széttagoltságát, és erősíti a bizalomhiányt, amely befolyásolhatja az EU globális 
szereplőként nyújtott teljesítményét, és gyengítheti a versenyképesség tekintetében elfoglalt 
pozícióját. Elérkezett a pillanat, amikor az uniós tagállamoknak együtt kell dolgozniuk és 
növekedniük.


