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Tárgy: José Luís Baro Fuentes spanyol állampolgár által az „Empleo Senior” 
nevében benyújtott 0091/2012. számú petíció a 45 év feletti személyek 
foglalkoztatásának előmozdítására irányuló strukturális alap létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki az „Empleo Senior” szervezet nevében jár el – rámutat azon 
nehézségekre, amelyekkel a 45 év feletti munkanélküli személyek szembesülnek, és arra 
figyelmeztet, hogy tapasztalataik és termelékenységük ellenére megkülönböztetésben van 
részük, és aránytalanul súlyosan érintik őket a munkaerőpiac aktuális zavarai is. A petíció 
arról számol be, hogy a 45 éven felüliek munkanélküliségi aránya Spanyolországban 20%; 
ilyen arány csak a 30 évnél fiatalabbak körében figyelhető még meg. A petíció benyújtója azt 
is megállapítja, hogy a kérdéses korcsoportot sújtó munkanélküliség jellemzően tartós, 
ráadásul épp akkor, amikor a munkanélküli személyekre komolyabb családi kötelezettségek 
hárulnak, mindez pedig általában súlyosan kihat a szociális biztonsági hozzájárulásokra. A 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy erősítse meg és terjessze ki a 45 
évnél idősebb munkanélküliek számára nyújtott támogatást (az életkor alapján történő 
megkülönböztetés leküzdésével, az álláskeresés közben kínált tanácsadás biztosításával, 
foglalkoztatási ösztönzők kialakításával, valamint az oktatási és képzési programok 
forrásainak növelésével). A petíció benyújtója különösen arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy fogadjon el állásfoglalást, amelyben felszólít a 45 év feletti személyek 
foglalkoztatásának előmozdítására irányuló strukturális alap létrehozására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A 20–64 év közötti nők és férfiak foglalkoztatottsági arányának 75%-ra emelése az EU 2020 
stratégia kiemelt céljainak egyike, amely célokhoz az Európa 2020 stratégia részeként az 
Európai Tanács is csatlakozott. A foglalkoztatási arány növelése a tagállamok és az Unió 
közös célkitűzése. A cél sikeres megvalósítása érdekében azonban szükség van az idősebb és 
az alacsonyan képzett munkavállalók, valamint a fiatalok fokozott részvételére.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja a munkavállalók – beleértve a 45 éven felülieket is –
foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése1. A munkavállalás javítása, az időskori aktivitás és a 
munkában eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése, valamint a munkavállalók 
alkalmazkodóképességének növelése az ESZA 2007–2013 közötti programozási időszakának 
kulcsfontosságú prioritásai2. Az ESZA társfinanszírozásában részesülnek például az idősebb 
munkavállalók munkában eltöltött idejének meghosszabbítását elősegítő képzések, az 
álláskeresők – beleértve a 45 éven felüli munkanélküli személyeket is – munkaerő-piaci 
visszatérését célzó, személyre szabott tanácsadás, valamint a munkában eltöltött idő 
meghosszabbítását szolgáló rugalmas munkaszervezeti formák. 
A jelenlegi programozási időszakban a tagállamok megközelítőleg 1 milliárd eurót 
(75 milliárdból) irányoztak elő az időskori aktivitás és a munkában eltöltött idő 
meghosszabbítását ösztönző intézkedésekre. Az ESZA legmagasabb összegű juttatásban (több 
mint 20%) részesülő prioritása a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 
alkalmazkodóképességének növelése, amelynek támogatása a 45 éven felüli munkavállalókra 
is kiterjed. Ez utóbbiak ezenfelül aktív és preventív munkaerő-piaci intézkedésekben is 
részesülnek, amelyek az ESZA teljes támogatásának 15,3%-át teszik ki.

Az ESZA projektjeiben való 2011-es részvétellel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok3 azt 
mutatják, hogy az idősebb személyek aránya (az 55 és 64 év közöttiek) 6,37% volt, míg a 25–
54 év közöttiek csoportja 62,18%-ot tett ki.
Az időskori aktivitás ösztönzése és a lehető legjobb körülmények között munkában eltöltött 
idő meghosszabbítása szintén az ESZA 2007–2013 közötti időszakra szóló prioritásainak 
egyike Spanyolországban. Konkrétabban szólva, Spanyolország ESZA-stratégiájának célja a 
stabil foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalók alkalmazkodóképességének növelése. 
Ez utóbbi keretében az ESZA többek között az alábbi intézkedéseket részesíti 
társfinanszírozásban: 
i. az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos rendszerek és stratégiák vállalatokon belüli 
kialakítása, amelyeket a munkavállalóknak szóló egyéb képzések és szolgáltatások 
egészítenek ki;
ii. új és termelékenyebb munkamódszerek kialakítása és alkalmazása;
iii. külön foglalkoztatási, képzési és támogatási szolgáltatások kialakítása a számos ágazatban 
zajló szerkezetátalakítás támogatásához.
Ezek a fellépések egy asztalhoz ültetik a helyi közigazgatás, a kutatóközpontok, illetve a 
releváns magántársaságok szereplőit és a végfelhasználókat – akik egyben az ország 
társadalmi és gazdasági fejlődésének hajtóerejét jelentik –, hogy megoldásokat dolgozzanak 

                                               
1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 162. cikkével összhangban
2 Az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:HU:PDF)
3 A 45–64 év közöttiek részvételéről nem állnak rendelkezésre adatok
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ki a munkában eltöltött idő meghosszabbítására. Spanyolország ESZA-programjairól további 
információt találhat a következő internetes oldalon: http://www.empleo.gob.es/uafse/.

A Bizottság 2014–2020 közötti programozási időszakra szóló jogalkotási javaslatai teljes 
mértékben összhangban állnak a Tanács azon következtetéseivel, amelyek szerint a kohéziós 
politikának támogatnia kell az Európa 2020 stratégiát és az Unió kiemelt céljait. Az Európai 
Szociális Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat1 kimondja, hogy az ESZA-nak – többek 
között az időskori egészségre és aktivitásra, az álláskeresők munkához való hozzáférésére és a 
munkavállalók változásokhoz való alkalmazkodására vonatkozó befektetési prioritások révén 
– támogatnia kell a foglakoztatással kapcsolatos tematikus célkitűzést. Kimondja továbbá, 
hogy az oktatással kapcsolatos tematikus célkitűzés megvalósítására többek között az egész 
életen át tartó tanuláshoz való fokozott hozzáféréssel és a munkavállalók készségeinek és 
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos befektetési prioritások révén kell törekedni. A 
Bizottság álláspontja szerint e befektetési prioritásokon keresztül operatív programjaik 
kialakításakor a tagállamok és a régiók teljes mértékben figyelembe vehetik azokat a 
problémákat, amelyekkel a 45 éven felüli álláskeresők és munkavállalók szembesülnek. 
Ugyanakkor e problémák sikeres kezeléséhez a tagállamoknak és a régióknak elegendő 
pénzeszközöket kell fordítaniuk az ESZA-ból e területre. Annak érdekében, hogy az ESZA 
megfelelő költségvetéssel rendelkezzen e problémák kezeléséhez, valamint a 
foglalkoztatással, oktatással és társadalmi befogadással kapcsolatos egyéb kihívásokhoz, a 
Bizottság – a többéves pénzügyi keretre2 vonatkozó javaslat részeként – azt javasolja, hogy a 
kohéziós politika költségvetésének legkevesebb 25%-át az ESZA számára irányozzák elő.

Következtetések

A Bizottság álláspontja szerint az Európai Szociális Alapnak továbbra is kezelnie kell a 45 
éven felüli munkavállalókat érintő azon problémákat, amelyekre a petíció benyújtója is 
hivatkozik. Annak érdekében, hogy a következő programozási időszakban elegendő pénzügyi 
forrás álljon rendelkezésre az említett, valamint az egyéb foglalkoztatási, oktatási és 
társadalmi kihívások kezeléséhez, a kohéziós politika költségvetésének legalább 25%-át kell 
az ESZA rendelkezésére bocsátani. Spanyolországban a 45 éven felüli munkanélkülieket 
érintő problémák kezelése érdekében a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtója számára, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az ESZA operatív programjainak végrehajtásáért felelős nemzeti 
és helyi hatóságokkal, azzal a céllal, hogy közösen a szóban forgó munkavállalók munkaerő-
piaci újrabeilleszkedését támogató projekteket dolgozzanak ki.

                                               
1 COM(2011)0607 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:HU:PDF).
2 Az Európa 2020 stratégia költségvetése, COM(2011)0500


