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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság által a rugalmas biztonságról kezdeményezett vitát, és emlékeztet arra, 
hogy amennyiben a munkaképes korú népesség előrelátható csökkenésének „időzítet 
bombája” miatt nem következik be változás a munkaerőpiacra vonatkozó politikában, a 25 
tagú EU GDP-jének átlagos éves növekedési aránya a 2004 és 2010 közötti periódusra 
tervezett 2,4%-ról a 2030 és 2050 közötti periódusra 1,2%-ra esik majd;

2. megjegyzi, hogy az eltartottak aránya 2050-re megkétszereződik és eléri az 51%-ot, mivel 
a munkaképes korúak száma előreláthatólag 30 millió fővel csökkeni fog; hangsúlyozza, 
hogy a munkaerő-potenciált teljes mértékben és hatékonyan kell használni annak 
érdekében, hogy egészségügyi és a nyugdíjrendszereink fenntarthatóságát megőrizzük;

3. sajnálatosnak tartja éppen ezért, hogy a foglalkoztatottak védelmére vonatkozó merev 
nemzeti jogszabályok – miközben védik azokat, akik már tagjai a rendszernek –
megnehezíthetik a belépést azok számára, akik a rendszer tagjaivá kívánnak válni; 
emlékeztet a Bizottság vitájára a munkaerőpiac „bennfenteseiről” és „kívülállóiról”; 
üdvözli azt a törekvést, mely a rugalmas biztonság meghatározásakor a mobilitást 
központi célnak tekinti;

4. megjegyzi ugyanakkor, hogy a szociálpolitika és a munkajog nemzeti hatáskörben marad; 
hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság meghatározásakor azt kell célul tűzni, hogy ne 
egy kaptafára készítve, hanem a bevált gyakorlatokra támaszkodva találják meg a 
megoldást;

5. úgy véli, hogy a munkaerő szabad áramlásának az európai program egyik központi 
kérdésének kell maradnia, és a tagállamok szociális rendszerei összeegyeztethetőségével 
összefüggésben még számos kérdéssel kell európai szinten foglalkozni.
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