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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb munkahely a 
rugalmasságon és biztonságon keresztül” tárgyában
(2007/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és 
jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleményére 
(COM(2007)0359),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a rugalmas biztonságról (a 
belső rugalmasság dimenziója – a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd mint a 
munkaerőpiacok szabályozásának és reformjának eszközei) szóló, 2007. július 11-i 
véleményére (SOC/272),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A szociális partnerek szerepe 
a hivatás, a családi és a magánélet összeegyeztetésében” tárgyú, 2007. június 11-i 
véleményére (SOC/271),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Foglalkoztatás a kiemelt 
népességcsoportokban (a lisszaboni stratégia)” tárgyú, 2007. június 12-i véleményére 
(SOC/251),

– tekintettel a Bizottság „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század 
kihívásaival” tárgyú zöld könyvére (COM(2006)0708),

– tekintettel az OECD 2006. évi foglalkoztatási kitekintés: a foglalkoztatás és a jövedelmek 
növelése tárgyú kiadványára, 

– tekintettel az ILO „Megfelelő a gazdaság számára a stabil munkaerő? – Betekintés a 
munkaviszony – a termelékenység – a foglalkoztatás kapcsolata” című, 2004. augusztusi 
jelentésére, amely szerint a munkaviszony és a termelékenység között tényleges kapcsolat 
áll fenn, 

– tekintettel az ILO egyesülési szabadságról és a szervezkedéshez való jog védelméről 
szóló, C87. számú egyezményére (1948), az ILO szervezkedési jogról és kollektív 
tárgyalásokról szóló, C98. számú egyezményére (1949) és az ILO munkaviszonyról szóló, 
R198. számú ajánlására (2006),

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a jövő európai szociális modelljéről szóló, 2006. szeptember 6-i 

  
1 HL L 303., 2000.12.2., 16.o.
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állásfoglalására1, amely újólag kiemeli az egyenlőséget, a szolidaritást, a 
megkülönböztetésmentességet és az újraelosztást mint az EU közös értékeit,

– tekintettel az EK-Szerződés 136–145. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 15., 20. és 27–38. cikkére, különösen a 
indokolatlan elbocsátás esetén a védelemhez való jogra, valamint a tisztességes és 
méltányos munkafeltételekre,

– tekintettel az Európai Szociális Chartára,

– tekintettel a magas szintű szakértői csoportnak a kibővített Európai Unió 
szociálpolitikájának jövőjéről szóló 2004. májusi jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak „A Közösség lisszaboni programja: 2006. évi technikai 
végrehajtási jelentés” című személyzeti munkadokumentumára (SEC(2006)1379) és 
annak végrehajtására, 

– tekintettel a Bizottságnak a szociális menetrendről szóló közleményére 
(COM(2005)0033),

– tekintettel a tagállamok által benyújtott nemzeti lisszaboni reformprogramokra,

– tekintettel a Bizottságnak a „Globális Európa: nemzetközi versenyképesség” című 
közleményére (COM(2006)0567),),

– tekintettel a Bizottságnak a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált 
iránymutatásokról (2005–2008) szóló közleményére (COM(2005)0141),

– tekintettel a 2000. márciusi, 2001. márciusi, 2005. márciusi és októberi, valamint a 2006. 
márciusi elnökségi következtetésekre,

– tekintettel az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 
kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló, 2006. 
március 23-i állásfoglalására3,

– tekintettel munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i, 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 

  
1 HL L 305. E, 2006.12.14., 141.o.
2 HL L 175., 1999.7.10., 43.o.
3 HL L 292. E, 2006.12.1., 131.o.
4 HL L 18., 1997.1.21., 1.o.
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96/71/EK irányelv alkalmazásáról szóló állásfoglalására1,

– tekintettel az ILO migráns munkavállalókról szóló, 1975. évi egyezményére (kiegészítő 
rendelkezések),

– tekintettel az ILO magán–munkaközvetítő ügynökségekről szóló, 1997. évi 
egyezményére,

– tekintettel az ILO tisztességes munkáról szóló napirendjére,

– tekintettel a Bizottságnak a „Tisztességes munka mindenki számára: Az Unió 
hozzájárulása a tisztességes munkára vonatkozó menetrend végrehajtásához” című 
közleményére (COM(2006)249),

– tekintettel a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 
1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről 
szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvre (tizedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)4,

– tekintettel a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK 
tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások 
és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt 
szolgáló eljárás kialakításáról szóló, 1994. szeptember 22-i 94/45/EK tanácsi irányelvre6,

– tekintettel férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött 
keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvre8,

  
1 HL L 313. E, 2006.12.20., 452.o.
2 HL L 45., 1975.2.19., 19.o.
3 HL L 39., 1976.2.14., 40.o.
4 HL L 348., 1992.11.28., 1.o.
5 HL L 216., 1994.8.20., 12.o.
6 HL L 254., 1994.9.30., 64.o.
7 HL L 269., 2002.10.5., 15.o.
8 HL L 14., 1998.1.20., 9.o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel az EU szabadkereskedelmi térség és közös értékeken alapuló közösség, ennélfogva 
a munkajog és a munkaerőpiac bármiféle reformjának ezen értékeket kell tükröznie, és 
mivel a munkajog Európán belül kialakított alapelvei továbbra is érvényesek; mivel a 
munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok vagy kollektív megállapodások, vagy a 
kettő kombinálása útján védi a munkavállalókat és a munkaadókat, és mivel szabályozza a 
munkavállaló és a munkaadó közötti erőviszonyokat, és mivel a munkajog módosítása
sikeresebb lesz, ha a munkavállalók nagyobb biztonságban érzik magukat; mivel az ilyen 
biztonságérzet azon is múlik, mennyire egyszerű új munkahelyet találni,

B. mivel a rugalmas biztonság tehát a verseny- és alkalmazkodóképes vállalkozásokat és 
munkaerőt támogató, erőteljes európai szociális modellnek tekintendő,

C. mivel az EU-n belül a munkanélküliséget nem a munkavédelmi jogszabályok okozzák, 
hanem inkább az, hogy a dinamikus munkaerőpiac megteremtésével kecsegtető kutatás és 
a fejlesztés, illetve az egész életen át tartó tanulás terén történő beruházások útján nem 
keletkeznek új munkahelyek,

D. mivel egy élvonalbeli, innovatív, tudás alapú gazdaságnak azt a célt kell kitűznie, hogy
versenyképes legyen az értéklánc felső szintjein, és ennek megvalósításához hosszú távú 
foglalkoztatás és magasan képzett, erősen motivált munkaerő szükséges,

E. mivel a rugalmas biztonság célja az, hogy az egyén meg tudjon birkózni a változásokkal,
és hogy növekedjen az európai munkaerőpiacon belül a mobilitás mértéke, amiből 
szükségszerűen következik a fenntartható foglalkoztatás és jövedelem létrejötte,

F. mivel a tagállamoknak, annak érdekében, hogy egyenlő feltételek mellett 
versenyezhessenek a belső piacon, egy minimumszabvány mentén harmonizálniuk kell 
saját munkajogukat, különösen az EU hatáskörével érintett területeken, 

G. mivel a rugalmas biztonság azt is jelenti, hogy a munkaadók, a munkavállalók, a 
munkakeresők és a hatóságok jogai és kötelezettségei között egyensúly van, és ez 
szükségessé tesz egy bizalmi légkört és párbeszédet a hatóságok és a szociális partnerek 
között, ahol mindannyian készen állnak arra, hogy felelősséget vállaljanak a változásért, 
és kiegyensúlyozott politikai programokat alakítsanak ki, különösen a hátrányos helyzetű 
csoportok tekintetében, ideértve a nőket, migránsokat, a fiatal és idős munkavállalókat és 
a fogyatékkal élőket, 

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása olyan módon 
küzdhető le, ha valamennyi munkavállaló egyenlő jogokat kap, valamint a 
munkahelyteremtésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás útján,

I. mivel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb 
munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleménye 
(COM(2007)0359) fontos lépés a rugalmas biztonságról szóló kiegyensúlyozottabb vita 
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felé,

1. felismeri, hogy a 21. században Európa úgy lehet sikeres, ha vállalatai hamar képesek 
megragadni a gyorsan változó világban kínálkozó lehetőségeket;

2. hangsúlyozza azonban, hogy a rugalmas biztonság a munkaerőpiac reformjára vonatkozó 
politikai stratégia, és mint ilyennek átfogónak kell lennie, a foglalkoztatás és a 
szociálpolitika valamennyi meglévő aspektusát felölelve úgy nemzeti, mint EU-s szinten; 

3. hangsúlyozza, hogy Európa rugalmas biztonsági stratégiájának fokozottabban figyelembe 
kell vennie a korszerű gazdaság igényeit, az európai vállalatok sikeréhez szükséges 
munkaerő típusát és a főbb akadályokat;

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb problémákra 
kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, amelyről közvetlenül 
tárgyalnak a szociális partnerekkel, azonban a rugalmas biztonság fokozására anélkül tett
kísérletek, hogy a szociális partnerekkel tárgyaltak volna a kompromisszumról, vagy hogy 
valamiféle egyértelmű kompenzációt javasoltak volna a rugalmas biztonság növeléséért, 
csak nagyobb bizonytalanságot eredményezhetnek;

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak az 
oktatási szint növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a 
migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján 
történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és 
emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott 
időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formákra; nem 
ért egyet a Bizottság által a bennfentesek és a kívülállók között tett megkülönböztetéssel;

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb rugalmas 
biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és az európai 
szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen elvek között az 
alábbiaknak kell szerepelniük:

• Szakképzett és alkalmazkodóképes munkerő
• Fellépés a bizonytalan munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási 

gyakorlatok ellen
• A munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 

biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás
• Partnerség a változás kezelésében
• A nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• A nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján 

történő kialakítása
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• Makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

7. emlékeztet az EU-nak a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén meglévő hatásköreire, és 
emlékezteti a tagállamokat és a Bizottságot a jogoknak EU-szinten történő garantálása 
terén meglévő felelősségére; emlékeztet arra, hogy az európai jogalkotás kiegészíti a 
nemzeti munkaerő-piaci szabályokat, valamint hogy fontos eleme a munkavállalók jogai 
biztosításának; 

8. felhív e tekintetben a közvetítői munkáról és a kiegészítő nyugdíjjogosultságok 
hordozhatóságáról szóló irányelv elfogadására, a munkaidőről szóló irányelv1 és az 
Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv2 mihamarabbi felülvizsgálatára, továbbá a 
munkavállalók kihelyezéséről szóló irányelv megfelelőbb végrehajtására;

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, amely 
– jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a gazdaságot, 
védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók számára, csökkenti az 
adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a vállalatok között; felhívja a 
Bizottságot a be nem jelentett munka ellen a nemzeti munkaügyi felügyelőségek és/vagy 
szakszervezetek koordinálását végző európai platform létrehozása útján történő 
küzdelemre, és felszólít az érintett állami és magánszervek közötti intenzív nemzeti 
koordinációra, továbbá felhívja a tagállamokat, hogy az egyes ágazatokra jellemző
mutatókra és teljesítményértékelésekre alapozott innovatív módszereket használjanak az 
adóerózió elleni küzdelem érdekében;

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek és kollektív tárgyalások kialakulásának előmozdításában egy integráló 
foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így garantálható az 
egyensúly; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hiányosságokat a kollektív 
tárgyalások és a szociális párbeszéd kiterjesztésével kezeljék, ideértve a határon átnyúló 
és az ágazati párbeszédet is, annak érdekében, hogy magukba foglalják a képzést, a 
munkaszervezést, valamint a szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó 
kérdéseket; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek számára technikai és 
pénzügyi támogatást;

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken kell 
alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a rugalmasság 
és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a rugalmas biztonság révén a 
vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, szociális biztonság és 
munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív munkaerő-piaci politikák 
és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett képesek alkalmazkodni; 
hangsúlyozza emellett, hogy a visszatérő és az eredményes kollektív tárgyalásokra 
háromoldalú struktúrában kell sort keríteni, amelyben erős és reprezentatív szociális 
partnerek vesznek részt, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó 

  
1 HL L 307., 1993.12.13., 18.o.
2 HL L 254., 1994.9.30., 64.o.
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minőségű szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak gondozásához 
való egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, hogy a munkavállók 
biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a strukturális változást a 
kockázatvállalási hajlandóság növelése útján; 

12. sajnálja, hogy a Bizottság szűken értelmezi a rugalmas biztonságot, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget a munkavállalók biztonságának elve, az aktív 
munkaerő-piaci politikák és az egész életen át tartó tanulás mellett, valamint hogy a 
rugalmas biztonságot az európai szociális modell tágabb kontextusában vizsgálja;

13. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac szegmentálódása elleni küzdelem részeként 
valamennyi munkavállaló számára – egyéni foglalkoztatási helyzetükre tekintet nélkül –
biztosítandók az alapvető jogok, ami a következőket jelenti: egyenlő elbánás, a 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról, a 
kollektív fellépésről és a képzéshez való hozzáférésről, továbbá a megszerzett jogok 
folyamatos védelme az oktatás és a képzés időszaka alatt is, gondozási tevékenységek, 
átállás a függő foglalkoztatásról az önfoglalkoztatásra stb.; emlékeztet arra, hogy az 
alapvető jogok és a munkajog célja nem az, hogy a munkavállaló egész életében 
ugyanazon a munkahelyen maradjon, hanem a tisztes élet- és munkafeltételek biztosítása; 

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek megakadályozzák az 
atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását;

15. felhív átfogó, egész életen át tartó tanulási rendszerek létrehozására, hangsúlyt fektetve 
különösen a nem hagyományos szerződésekkel foglalkoztatott munkavállalókra; felhívja a 
tagállamokat, hogy összpontosítsák stratégiáikat a nemzeti hiányosságok területeire, és 
egyedi beruházásokkal tegyenek az oktatás és a képzés terén, továbbá hogy biztosítsák, 
hogy javul a hatóságok és a vállalkozások teljesítménye; 

16. felhívja a szociális partnereket és a tagállami hatóságokat, hogy a GDP százalékában 
kifejezett 2%-os teljesítménymutató (összes állami és magánkiadás) elfogadásával 
garantálják a beruházásokat az egész életen át tartó tanulás terén; felhívja emellett a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat, hogy fokozzák az egész életen át tartó 
tanulás terén tett beruházásaikat;

17. hangsúlyozza a munkaszervezés innovatív formáinak hatékonyságát, ideértve a tanuló
szervezeteket, a többféle képesítés megszerzését és a munkahelyi rotációt a munkaadók, 
ágazati alapítványi kezdeményezések,a regionális fejlesztési támogatás és azaktív
munkaerő-piaci politikák által biztosított képzés útján; 

18. meggyőződése, hogy fontos a stabil munkaviszonyok ösztönzése magas szintű bizalom 
megléte esetén;

19. emlékeztet az eredményes, aktív munkaerő-piaci politikák fontosságára, ideértve a 
tanácsadást és útmutatást, átképzést és a mobilitás támogatását, a munkahelyek közötti 
átmeneti időszakok lerövidítése érdekében, továbbá az olyan jóléti rendszereket, amelyek 
ösztönzik a változás iránti nyitottságot, mérsékelve a jövedelemkiesést és oktatási 
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lehetőségeket biztosítva;

20. hangsúlyozza a mobilitás előmozdításának szükségességét a felfelé irányuló mobilitás 
lehetőségeinek kialakítása révén annak érdekében, hogy megkönnyítsék a munkavállalók 
számára a biztonságosabb, stabilabb és magas képesítést igénylő munkahelyek felé történő 
váltást, valamint támogatva a formális oktatási időszakok során és a nem formális és 
informális tanulással szerzett készségek és képesítések elismerését1;

21. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan intézkedéseket a minőségi 
foglalkoztatás nők és férfiak számára egyenlő feltételek mellett történő elérhetőségének 
támogatása érdekében, amelyek megfelelnek a nemek egyenlőségéről szóló európai 
paktumnak és az Európa demográfiai jövőjéről szóló közleménynek;

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szociális partnerek tárgyaljanak olyan 
munkaidő-feltételekről, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy a munkaadók és a 
munkavállalók igényeinek is megfeleljenek, valamint hogy tegyék lehetővé, hogy az 
egyének egyensúlyt teremtsenek a hivatás és a családi élet között; 

23. felhívja a tagállamokat olyan intézkedések bevezetésére, amelyek az idős munkavállalók 
részidős nyugdíj és ehhez hasonló rendszerek útján történő rugalmas nyugdíjazását 
támogatják, és amelyek javíthatják az idős munkavállalók munkaerő-piaci integrációját;

24. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy annak érdekében, hogy a rugalmas biztonság
fokozottabb teljes foglalkoztatáshoz vezessen, támogató makrogazdasági környezet 
szükséges, és a rugalmas biztonság stratégiájának magában kell foglalnia a 
makrogazdasági politikák fokozottabb koordinálását és az intelligens növekedést 
támogató állami kiadásokat, a lisszaboni prioritások felé orientálva a kiadásokat;

25. felhívja az Európai Központi Bankot, hogy ösztönözze a beruházásokat a strukturális 
reform, az egész életen át tartó tanulás, valamint a kutatás és fejlesztés terén;

26. emlékezteti a Bizottságot annak szükségességére, hogy a Parlament számára elegendő 
időt, mindenesetre legalább öt hónapot biztosítson arra, hogy az betölthesse konzultációs 
szerepkörét;

27. felhívja az európai vállalkozásokat, hogy gyorsítsák fel a vállalati társadalmi felelősségre 
vonatkozó politikáik végrehajtását, és felhívja a Bizottságot, hogy kezdje meg a vállalatok 
társadalmi felelősségéről szóló, 2007. március 13-i parlamenti állásfoglalásban2 foglalt 
ajánlások végrehajtását;

28. úgy ítéli meg, hogy a rugalmas biztonság közös elveit a közösségi intézményeknek és a 
tagállamoknak a lisszaboni stratégia keretében kell végrehajtaniuk; felhív a foglalkoztatási 
iránymutatások felülvizsgálatára, ideértve a rugalmas biztonság közös elveit is, amelyeket 
a tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik keretében kell végrehajtaniuk; felhívja a 

  
1 A nem formális oktatás tárgya olyan szervezett és fenntartott oktatási tevékenység, amely nem felel meg pontosan a formális oktatás 
meghatározásának. Az informális tanulás a formális vagy nem formális oktatáson kívüli, alacsony szervezettségi szintű tevékenységekre utal, 
mint amilyen pl. az önképzés. A formális oktatás minden egyes ország szabályos oktatási rendszere. Lásd: SEC(2006) 639
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0062.
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Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozottabban vonják be a Parlamentet és a nemzeti
parlamenteket, valamint a szociális partnereket a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtásába és felügyeletébe, ideértve az európai foglalkoztatási stratégiát és a 
foglalkoztatási iránymutatásokat is, az említett politikák hatékonyságának optimalizálása 
érdekében;

29. felhívja az Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy a szociálpolitikai menetrend félidős 
felülvizsgálatának keretében és figyelemmel a Parlament által a szociális valóság 
felméréséről készített jelentésre állapítson meg a társadalmi reformra vonatkozó 
ambiciózus menetrendet EU-s és nemzeti szinten egyaránt; emellett felhívja a két 
intézményt, hogy a Parlamenttel együtt alakítsa ki a szociális Európa jövőképét, egy 
kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazásával támogatva a reformokat és a rugalmas 
biztonsághoz, a globalizációhoz, az ipari szerkezetátalakításhoz, a technológiai 
innovációkhoz, a demográfiához és migrációhoz való alkalmazkodást; hangsúlyozza ilyen 
módon, hogy a növekedés fokozása, valamint a foglalkoztatás növelése és a munka 
minőségének javítása érdekében biztosítani kell az európai hagyományokban szilárdan 
gyökerező szociális jogokat és védelmet; hangsúlyozza, hogy a szociális Európa az 
ambiciózus nemzeti reformokkal együtt ilyen módon valóban hozzáadott értéket kínál a 
munkavállalók és a polgárok számára, felhasználva a rendelkezésére álló valamennyi
eszközt (nyílt koordinációs módszer, nemzeti és európai jogalkotás, szociális párbeszéd, 
programok); úgy véli, hogy csak egy olyan belső piac nyerheti el a polgárok támogatását, 
amely megteremti az egyensúlyt a gazdasági szabadság és a szociális jogok között;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Szociális Védelmi Bizottságnak, az Európai Foglalkoztatási Bizottságnak, a tagállamok és 
a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

1. A Bizottság a munkajog korszerűsítéséről szóló jelentését követően szakértői csoportjának 
ajánlásai alapján1 2007 júliusában2 közzétette a rugalmas biztonság lehetőségeiről szóló 
közleményét. A rugalmas biztonságra vonatkozó, a munkajogról szóló vitához szorosan 
kapcsolódó vita szintén igen időszerű, mivel az Európai Unió tagállamainak jóléti 
rendszerei a globális és az európai gazdaságok erőteljes integrációjának, a magas szintű 
munkanélküliségnek, az európai társadalom elöregedésének, a technológiai változás 
ütemének és a nők által a munkaerőpiacon játszott, egyre erősödő szerepnek köszönhetően 
kihívásokkal néznek szembe. Azonban csak egy gazdasági és társadalmi kohézióra 
alapuló EU lehet elég erős ahhoz, hogy megvédje érdekeit, valamint megőrizze és növelje 
az európai szociális modellhez kötődő értékeket – egyenlőség, szolidaritás, egyéni jogok 
és felelősségek, megkülönböztetésmentesség és újraelosztás, valamint a polgárok 
hozzáférése a magas színvonalú közszolgáltatásokhoz – és a már megvalósított, magas 
szintű társadalmi normákat.

2. Az európai integráció mindig is az európai jogszabályok, valamint a nemzeti, regionális és 
helyi szintű reformok kombinálása útján haladt előre. Az európai keret felbecsülhetetlen 
lehetőséget kínál a nemzeti jogszabályok összefogására és a belső piac fejlesztésére. 
Egyrészt az EU szociális tárgyú joganyaga és a nyílt koordinációs módszer, másrészt 
pedig a nemzeti reformprogramok megteremtették a tagállami szociálpolitikák 
koordinációs keretét. A rugalmas biztonságról szóló vita része lehet ennek a keretnek és a 
lehetőségek felé mutató reformok egyes részeit a legmegfelelőbb szinten hajtják végre. 
Bár egységes megoldás nem valósítható meg az európai tagállamok munkaerőpiacainak és 
szociálpolitikáinak egyedi sajátosságai miatt, belső piacunk is olyan kihívásokat teremtett 
és teremt továbbra is, amelyek leginkább az EU szintjén kezelhetők. Az EU szerepe –
tiszteletben tartva a tagállami hatásköröket – nem merül ki abban, hogy platformot biztosít 
a bevált gyakorlat cseréjéhez, hanem egyúttal a vita keretéül is szolgál, amelyben 
megállapíthatók a tagállami szinten végrehajtandó jogszabályok, iránymutatások és 
teljesítménymutatók.

3. Amint azt már számos tanulmány jelezte, a rugalmas biztonság modelljei csak olyan 
környezetben működhetnek, amely elősegíti a bizalom megteremtését. Létfontosságú, 
hogy valamennyi érintettre vonatkozóan reagáljanak a következményekre, ideértve a 
munkaadókat, a munkavállalókat és általában a társadalmat. Az emberek akkor fogadják 
el az újabb és újabb változásokat, ha garanciák és kompenzációs mechanizmusok állnak a 
rendelkezésükre. Ennek része az is, hogy az egyének számára lehetővé kell tenni, hogy 
úgy hozhassanak döntéseket életük folyamán, hogy azok ne jelentsenek súlyos 
kockázatokat pályafutásuk / nyugdíjuk tekintetében. Ez magában foglalja a megerősített 
szociális védelmi és munkaerő-piaci rendszereket, a minőségi szociális infrastruktúrát és 
az alapvető jogokat, továbbá a fejlett konzultációs eljárásokat. E bizalom kialakulásának 
elősegítésére a tagállamok különféle irányvonalakat követhetnek, azonban ez csak akkor 

  
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
2 A Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló, „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb munkahely a 
rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című bizottsági közlemény (COM(2007)0359).
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működhet, ha ezeket olyan konkrét európai keretbe ágyazzák, amely valamennyi 
(potenciális) munkavállaló alapvető szociális és foglalkoztatási jogáról rendelkezik.

4. Ahhoz, hogy a tagállamok bizalmi alapon végrehajthassák a rugalmas biztonság 
irányvonalait, mindenképpen erőteljes európai keret szükséges, amelyben teljes mértékben 
részt vesznek a szociális partnerek nemzeti, ágazati és európai szinten egyaránt. Ez azt 
jelenti, hogy az európai szociális partnereknek, valament nemzeti partnereiknek vezető 
szerepet kell játszaniuk a szükséges európai jogalkotási keret kialakításában, amely aztán 
az európai vállalkozások és munkavállalók számára biztosítja a rugalmasságukhoz és 
biztonságukhoz szükséges garanciákat. A rugalmas biztonság lényege a szociális Európa
kibővítése, aminek eredményeként növekedhet vállalataink termelékenysége és 
versenyképessége. Az európai szociális modell, amely erősen versenyképes 
vállalkozásokat és magasan képzett, alkalmazkodóképes munkaerőt foglal magában, 
nemzeti és európai szinten párhuzamosan alakítandó ki, közelítve és harmonizálva a 
gazdasági, foglalkoztatási, szociális és környezetvédelmi területeken meglévő európai
jogszabályokat. 

5. Az EU-nak – amellett, hogy gyorsan meg kell valósítania intézményi reformját a 
fokozottabb eredményesség érdekében – olyan politikákat kell biztosítania polgárai és 
vállalkozásai számára, amelyek enyhítik a fokozottabb verseny és piacnyitás hatásait, 
amelyek időnként újfajta kockázatokat teremtenek mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók számára. A rugalmas biztonságra e kockázatok egyenletesebb elosztásának 
érdekében tettek javaslatot, azonban az erről folyó vitát elhomályosította az előítélet és a 
gyanú. Az átfogó rugalmas biztonsági politikákat megvalósító tagállamok (a skandináv 
államok és Hollandia) esetében ez a megközelítés jól működik és széles körű 
támogatottságot élvez a dinamikus gazdaság és a biztonságban lévő munkaerő 
célkitűzéseinek összeegyeztetése tekintetében. Európai szinten széles körben tapasztalható 
az a félelem, hogy ezt a kifejezést eltorzítva használják egy olyan jelenségre, ami 
valójában deregulációs kényszer, prioritást adva a munkaadók szükségleteinek a 
munkavállalókéival szemben.

6. Ezért a vita kiindulópontját a rugalmas biztonság egyértelmű és félreérthetetlen 
meghatározásának kell képeznie. Európában a rugalmas biztonság számos modellje 
alakult ki, amelyek a vállalatokon belüli belső rugalmasságot és biztonságot eltérő 
mértékben kombinálják a külső rugalmassággal és biztonsággal, a tagállami történelmi 
hagyományoknak, jogi hagyományoknak, gazdasági helyzetnek, államháztartásnak és 
ágazati kapcsolati rendszereknek megfelelően. Mindamellett ezek a szolidaritás, a 
méltányosság, a jogok és felelősségek közös elvein alapulnak. Ilyen módon a rugalmasság 
és a biztonság követelménye nem mond ellent egymásnak, inkább egymást kölcsönösen 
erősíti. Ezért e kettő kombinálása lehetőségnek tekinthető. A rugalmas biztonság 
kombinálja a vállalatok és a munkavállalók alkalmazkodóképességét, a magas szintű 
szociális védelmet, a társadalombiztosítási és munkanélküli ellátást, az egészség és a 
biztonság védelmét, az aktív munkaerő-piaci politikákat és az egész életen át tartó tanulás, 
továbbá a szakképzés lehetőségeit. Ezt támogatják a háromoldalú struktúra keretében 
sorra kerülő, ismétlődő és eredményes kollektív tárgyalások, amelyeken erős és 
reprezentatív szociális partnerek vesznek részt, valamint széles körű jóléti rendelkezések 
valósulnak meg, továbbá egyetemesen hozzáférhetők a jó minőségű szolgáltatások, 
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úgymint a gyermekgondozás és más eltartottak gondozása. E tekintetben a munkajogról 
szóló bizottsági zöld könyvben és a rugalmas biztonságról szóló bizottsági közleményben 
a rugalmas biztonság tekintetében szereplő fogalommeghatározás túl szűk, és nem eléggé 
szakpolitika-orientált.

7. A Bizottság azon alapfeltevése, hogy a kockázatokat és az előnyöket meg kell osztani a 
védett szerződésekkel rendelkező, valamint nem rendelkező munkavállalók (bennfentesek 
és kívülállók) között, sajnálatos. A munka szegmentálódása csak akkor szüntethető meg, 
ha a szociális partnerek, ideértve a munkaadókat és a munkavállalókat egyaránt, 
egyetértenek a jogok és kötelezettségek egyensúlyát illetően. Ezért tehát létfontosságú, 
hogy a szociális partnerek részt vegyenek a rugalmas biztonságról szóló vitában, és erre 
már hamarabb sort kellett volna keríteni. Bár a Bizottság elvben támogatja az erős 
szociális partnerséget, a közlemény nem határoz meg stratégiát a szociális partnerség 
európai és nemzeti szintű támogatására és megerősítésére. Emellett a Bizottság azon 
állítását, hogy a szigorú foglalkoztatásvédelem munkanélküliséget idéz elő, nem támasztja 
alá az OECD 2006. évi áttekintő foglalkoztatási jelentése1, mely szerint a foglalkoztatás 
védelméről szóló jogszabályok nem befolyásolják a teljes foglalkoztatottság mértékét. Így 
a munkaerőpiacra újonnan belépők vagy visszatérők esetében ugródeszka jellegű 
munkahelyek szükségesek a könnyebb bejutáshoz, azonban ezek esetében is biztosítandók 
az alapvető jogok, amelyek megvédik a munkavállalókat a tisztességtelen bánásmódtól. A 
Bizottság e tekintetben nem fejtette ki megfelelően, hogy mit ért a munkaerő-felvétel 
során „elegendő” rugalmasság alatt.

8. Egyértelműen meg kell osztani a munkát az EU és a tagállamok között; vagyis azt, hogy 
mi a teendő európai és nemzeti szinten. A bizottsági közlemény kiegészíthető azzal, ha 
hangsúlyozzák az Európai Unió által a rugalmas biztonságra vonatkozó politikaformálási 
eljárásban játszott szerepet. A legfontosabb és még el nem fogadott vagy felül nem 
vizsgált európai jogszabályokról nem történik említést. A munkaidőről, az ideiglenes 
munkaközvetítésről, a munkavállalók kihelyezéséről és az Európai Üzemi Tanácsról, 
illetve a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló 
irányelveknek garantálniuk kell és meg kell teremteniük a munkavállalók védelmét szerte 
az EU-ban, bizalmuk növelése és a fokozottabb verseny, a szerkezetátalakítás és a 
munkaerő-piaci rugalmasság jelentette nyomás miatti kockázatok kiegyensúlyozása 
érdekében. Ez része a rugalmas biztonság irányvonalainak, az európai szociális partnerek 
által a határozott idejű munkáról, a szülői szabadságról, a részmunkaidőről és a 
távmunkáról kötött számos megállapodással együtt.

9. Emellett elő kell mozdítani az európai szintű szociális párbeszédet és kollektív 
tárgyalásokat, mivel az európai gazdaságok és munkaerőpiacok integrációja egyre 
fokozódik. (törölve, mivel már megvitatásra került velük) A rugalmas biztonság elvei nem 
valósíthatók meg a szociális partnerek által a munkaadók és a munkavállalók jogainak és 
felelősségeinek meghatározásában való részvétel nélkül. A szociális partnereket minden 
szinten össze kell hívni (európai, nemzeti, ágazati, regionális és helyi) annak 
megvitatására, hogyan fokozható a rugalmasság és a biztonság belső és külső szinten 
egyaránt.

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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10. Nemzeti szinten a tagállamok között megállapított közös elveket a lisszaboni stratégia
keretében kell végrehajtani, és ezért ezeknek szerepelniük kell a felülvizsgált európai
foglalkoztatási iránymutatásokban, mivel ezek jelentik a tagállamok által nemzeti 
reformprogramjaik útján végrehajtandó keretet.

11. A Bizottság közleménye említést tesz a „munkavédelem alapvető szintje” garantálásának 
szükségességéről. Ez azt jelenti, hogy bármilyen foglalkoztatási forma esetében, legyen az 
nem hagyományos vagy más, biztosítandók az alapvető jogok, tekintet nélkül a 
munkaviszony formájára, aminek a következőket kell magában foglalnia: egyenlő elbánás, 
a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról, a 
kollektív fellépésről és a képzéshez való hozzáférésről, továbbá a megszerzett jogok 
folyamatos védelme az oktatás és a képzés időszaka alatt is. A nemzeti munkajog reformja 
csak ezen alapvető jogok keretében valósulhat meg.

12. A rugalmas biztonságra vonatkozó politikák előfeltétele az egész életen át tartó tanulással
és a szakképzéssel kapcsolatos, nagyobb mértékű befektetés, valamint a formális, nem 
formális és informális tanulás jobb elismerése. A munkafeltételekre vonatkozó negyedik 
európai felmérés (2005)1 szerint a vállalatoknál a képzési szintet illetően nincs javulás. 
Jelentős különbségek mutatkoznak továbbá a képzés hozzáférhetőségében a tagállamok 
között, az alacsonyan és a magasan képzett munkavállalók között, a biztonságos és a 
bizonytalan szerződésekkel foglalkoztatott munkavállalók között és a megbízható 
alapvető oktatásban részt vett és a közép/felsőfokú oktatásban részt nem vett 
munkavállalók között. Ezért új ösztönzők szükségesek a jövőben a színvonal növelésére.

13. Fontos hangsúlyozni a rugalmas biztonság által a nemek egyenjogúságával kapcsolatos 
kérdésekre és az esélyegyenlőségre gyakorolt hatást. A rugalmas munkaerő-piaci 
rendszerek fokozottabban érintik a hátrányos helyzetű csoportokat, úgymint a nőket, a 
migránsokat, a fiatal, az idős munkavállalókat és a fogyatékkal élőket, ezért fontos 
alapvető jogokat biztosítani minden munkavállaló számára, illetve erőteljesebb szociális 
és munkaerő-piaci integrációs politikákat bevezetni.

14. A makrogazdasági politikáknak ösztönözniük kell az aktív munkaerő-piaci politikákkal 
kapcsolatos beruházásokat, valamint a munkavállalókkal való fokozottabb partnerséget az 
alkalmazkodóképes munkaerő számára képzési és egész életen át tartó tanulási programok 
biztosítása érdekében. Fontos, hogy valamennyi kezdeményezésről tárgyalni kell a 
szociális partnerekkel, és ezeknek pénzügyileg fenntarthatónak kell lenniük. Amennyiben 
egy tagállam úgy határoz, hogy átvállalja a vállalatoktól a szerkezetváltás kockázatait 
kevésbé szigorú munkaügyi védelem bevezetésével, a vállalatoknak ez esetben 
kötelezettséget kell vállalniuk, hogy fokozottabb mértékű befektetéseket tesznek 
munkavállalóikat illetően a képzés és az egész életen át tartó tanulás terén, valamint a 
K+F tekintetében, a munkahely fejlesztése, a jobb munkamódszerek és munkahelyi 
környezet, illetve a vállalat versenyképességét biztosító új technológiák kialakítása 
érdekében. Ezt a vezetés és a munkavállalók közötti szoros konzultáció keretében kell 
megvalósítani. 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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15. A munkanélküliség Európában még mindig magas, és a helyzet megváltoztatására a 
tagállamoknak és az Európai Uniónak is többet kell tenni. Mindenki számára biztosítható 
a foglalkoztatás, ha a magán- és az állami szektor egyaránt megvalósítja a megfelelő 
reformokat és beruházásokat. Európának több befektetést kell tennie az egész életen át
tartó tanulás, valamint a kutatás és a fejlesztés terén a 21. század kihívásainak teljesítése 
érdekében. 


	682228hu.doc

