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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0803 V. RÉSZ – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0803) V. RÉSZ,

– tekintettel az EK-Szerződés 128. cikke (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált 
a Parlamenttel (C6-0031/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

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

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az elért haladásról szóló éves 
bizottsági jelentésben és a közös 
foglalkoztatási jelentéstervezetben foglalt, 
a tagállamok nemzeti reformprogramjaira 
vonatkozó vizsgálat jelzi, hogy a 
tagállamoknak továbbra is meg kell 
tenniük minden lehetséges erőfeszítést 

(2) Az elért haladásról szóló éves 
bizottsági jelentésben és a közös 
foglalkoztatási jelentéstervezetben foglalt, 
a tagállamok nemzeti reformprogramjaira 
vonatkozó vizsgálat jelzi, hogy a 
tagállamoknak továbbra is meg kell 
tenniük minden lehetséges erőfeszítést 
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annak érdekében, hogy a következő 
kulcsfontosságú területekkel 
foglalkozzanak

annak érdekében, hogy teljesítsék a teljes 
foglalkoztatás, a minőségi munkahelyek 
és a társadalmi kohézió céljait, valamint 
hogy a következő kulcsfontosságú 
területekkel foglalkozzanak 

- minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a 
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése,

- minél több munkavállaló bevonása a 
minőségi foglalkoztatásba és megtartása, a 
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése,

- a munkavállalók és vállalkozások 
alkalmazkodóképességének erősítése, 
valamint 

- a munkavállalók és vállalkozások 
alkalmazkodóképességének és 
biztonságának erősítése, valamint 

- a humán erőforrásba történő beruházás 
növelése hatékonyabb oktatás és képzés 
által.

- a humán erőforrásba történő beruházás 
növelése hatékonyabb oktatás és képzés 
által.

Indokolás

Ez a módosítás hivatkozást vezet be az iránymutatások egészén átívelő célokra, nevezetesen a 
teljes foglalkoztatottságra, a minőségi munkahelyekre és a társadalmi kohézióra. A 
foglalkoztatás minőségére való hivatkozás és a biztonság koncepciójával való bővítés 
megfelel a kiegyensúlyozott „flexicurity” („rugalmas biztonság”) megközelítésének. Ez 
összhangban áll az európai szociális partnereknek az európai munkaerőpiaccal szemben álló 
legfontosabb kihívásokról szóló közös elemző jelentésével (2007. október 18.), az Európai 
Parlament 2007. november 29-i, a „flexicurity”-ről (rugalmas biztonságról) szóló 
jelentésével, valamint a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
(EPSCO) Tanács 2007. december 5-6-i ülésének a flexicurity közös elveiről szóló 
következtetéseivel.

Módosítás 2
(6) preambulumbekezdés

(6) Tekintettel az iránymutatás-csomag 
integrált jellegére, a tagállamoknak teljes 
körűen végre kell hajtaniuk az átfogó 
gazdaságpolitikai iránymutatást. 

(6) Tekintettel az iránymutatás-csomag 
integrált jellegére, a tagállamoknak teljes 
körűen figyelembe kell venniük a 
foglakoztatási iránymutatást az átfogó 
gazdaságpolitikai iránymutatás
végrehajtása során. 

Indokolás

Az iránymutatások integrált jellegéből következik, hogy a Tanács foglalkoztatási 
iránymutatásról szóló határozatának hangsúlyoznia kell, hogy a tagállamok vegyék 
figyelembe a foglalkoztatási iránymutatást az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 
végrehajtása során.
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Módosítás 3
2a. cikk (új)

2a. cikk
Az iránymutatások végrehajtása során a 
tagállamok:
- figyelembe veszik a foglalkoztatás magas 
szintje elősegítéséhez, a megfelelő 
szociális védelem biztosításához, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez, 
valamint az oktatás és képzés magas 
szintjéhez és az emberi egészség 
védelméhez kapcsolódó követelményeket, 
és
- fellépnek a faj, nem, származás, vallás 
vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor 
vagy szexuális orientáció miatti 
diszkrimináció ellen.
A tagállamok biztosítják az 
iránymutatások közötti megerősített 
kölcsönhatást, és a szociális védelem és a 
társadalmi befogadás koordinálásának 
nyílt módszerét.

Indokolás

Ezek a bekezdések a reformszerződésben foglalt új szociális rendelkezésekre épülnek. A 
megújított Lisszaboni Stratégia szociális dimenziójának megerősítése érdekében alapvető 
fontosságú felhívni a tagállamokat, hogy erősítsék meg az iránymutatások közötti 
kölcsönhatást, valamint a szociális védelem és a társadalmi befogadás koordinálásának nyílt 
módszerét. A láthatóság érdekében fontos, hogy ezek a bekezdések szerepeljenek a tanácsi 
határozatban.

Módosítás 4
Melléklet, a 17. iránymutatást követő bekezdés

E célkitűzések végrehajtása során az alábbi 
prioritásokra kell összpontosítani:

E célkitűzések végrehajtása során az alábbi 
prioritásokra kell összpontosítani:

- több személy bevonása és megtartása a 
foglalkoztatásban, a munkaerő-kínálat 
növelése, illetve a szociális védelmi 

- több személy bevonása és megtartása a 
minőségi foglalkoztatásban, a munkaerő-
kínálat növelése, illetve a szociális védelmi 
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rendszerek modernizálása, rendszerek modernizálása, 
- a munkavállalók és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének javítása,

- a munkavállalók és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének és 
biztonságának javítása, 

- a humán erőforrás terén megvalósított 
befektetés fokozása a hatékonyabb oktatás 
és képzés révén.

- a humán erőforrás terén megvalósított 
befektetés fokozása a hatékonyabb oktatás 
és képzés révén.

Indokolás

Ez a módosítás az 1. módosítással összhangban áll.

Módosítás 5
Melléklet, 1. szakasz, cím

1. a munkavállalás és a munkában maradás 
ösztönzése, a munkaerő-kínálat növelése és 
a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése

1. a minőségi munkavállalás és a 
munkában maradás ösztönzése, a 
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése

Indokolás

Ez a módosítás az 1. módosítással összhangban áll.

Módosítás 6
Melléklet, 1. szakasz, 19a. iránymutatás (új)

19a. Iránymutatás
Biztosítani kell a mindenkire kiterjedő 
aktív társadalmi integrációt, és fel kell 
lépni a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen, összekapcsolva az 
emberek méltóságteljes életéhez szükséges
szintű jövedelemtámogatást a 
munkaerőpiaccal a jobb 
munkalehetőségek vagy a szakmai képzés
révén, valamint a lehetőségek
kihasználását lehetővé tevő szociális 
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
segítségével.
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Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az aktív befogadás jobb beépítését a foglalkoztatási 
iránymutatásokba. Rávilágít az aktív befogadás három fő alkotóelemére: a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a munkaerőpiaci lehetőségek és a minőségi szociális szolgáltatásokhoz 
való jobb hozzáférés kombinációjára. Miközben a szociális védelem és társadalmi befogadás 
nyitott koordinációs módszere (OMC) alapján az aktív befogadásban elért fejlődést elemzik, 
az aktív befogadás hozzájárul a megújított Lisszaboni Stratégiához is. Ez a módosítás 
összhangban áll az iránymutatások és az OMC szociális védelem és társadalmi befogadás 
közötti kölcsönhatás megerősítésére irányuló felhívással.

Módosítás 7
Melléklet, 2. szakasz, cím

2. A munkavállalók és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének javítása

2. A munkavállalók és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének és 
biztonságának javítása 

Indokolás

Ez a módosítás az 1. módosítással összhangban áll.

Módosítás 8
Melléklet, 2. szakasz, 21. iránymutatás

A rugalmasságnak a foglalkoztatás 
biztonságával együtt járó elősegítése és a 
munkaerőpiac szegmentálódásának 
csökkentése, kellő figyelemmel a szociális 
partnerek szerepére, a következők révén:

A rugalmasságnak a foglalkoztatás 
biztonságával együtt járó elősegítése és a 
munkaerőpiac szegmentálódásának 
csökkentése, kellő figyelemmel a szociális 
partnerek szerepére, és a következő négy fő 
alkotóelemre: 
- rugalmas és megbízható szerződéses 
megállapodások a modern munkajog, a 
kollektív szerződések és munkaszervezés 
révén;
- átfogó, élethosszig tartó tanulási 
stratégiák a munkavállalók folyamatos 
alkalmazkodóképességének és 
foglalkoztathatóságának biztosítására, 
különös tekintettel a leginkább védelemre 
szorulókra;
- hatékony aktív munkaerőpiaci politikák 
(ALMP), amelyek segítenek az 
embereknek megbirkózni a gyors 
változással, csökkentik a munkanélküli 
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időszakot, és megkönnyítik az új munkára 
történő átállást;
- modern társadalombiztosítási 
rendszerek, amelyek megfelelő 
jövedelemtámogatást biztosítanak, 
ösztönzik a munkavállalást, és elősegítik a 
munkaerőpiaci mobilitást.
Ez magában foglalja a következőket:

- a foglalkoztatással kapcsolatos 
jogszabályok kiigazítása, adott esetben a 
különböző szerződéses és a munkaidőre 
vonatkozó rendszerek felülvizsgálatával,

- a foglalkoztatással kapcsolatos 
jogszabályok kiigazítása, adott esetben a 
különböző szerződéses és a munkaidőre 
vonatkozó rendszerek felülvizsgálatával és 
a munkavállalók jogainak 
megerősítésével, foglalkoztatotti 
státusukra tekintet nélkül, 

- a be nem jelentett munka kérdésének 
kezelése,

- a be nem jelentett munka kérdésének 
kezelése

- a változások hatékonyabb előrejelzése és 
pozitív kezelése, beleértve a gazdasági 
szerkezetátalakítást, nevezetesen a 
kereskedelem nyitásához kapcsolódó 
változásokat, azok szociális költségeinek 
csökkentése és az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében,

- a változások hatékonyabb előrejelzése és 
pozitív kezelése, beleértve a gazdasági 
szerkezetátalakítást, nevezetesen a 
kereskedelem nyitásához kapcsolódó 
változásokat, azok szociális költségeinek 
csökkentése és az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében,

- a munkaszervezés innovatív és rugalmas 
formáinak elősegítése és terjesztése, a 
munka minőségének és 
termelékenységének javítása céljából, 
ideértve a munkahelyi egészséget és 
biztonságot is,

- a munkaszervezés innovatív és rugalmas 
formáinak elősegítése és terjesztése, a 
munka minőségének és 
termelékenységének javítása céljából, 
ideértve a munkahelyi egészséget és 
biztonságot is,

- a foglalkoztatási státus változásainak 
támogatását, ideértve a képzést, az 
önfoglalkoztatást, a vállalkozásindítást és 
a földrajzi mobilitást.

A tagállamoknak a Tanács által 
elfogadott flexicurity (rugalmas 
biztonság) közös elveire épülő saját 
útjukat kell járniuk.

Lásd még „A makrogazdasági, strukturális 
és foglalkoztatási politikák nagyobb 
koherenciájának előmozdítása” című (5. 
sz.) integrált iránymutatást.

Lásd még „A makrogazdasági, strukturális 
és foglalkoztatási politikák nagyobb 
koherenciájának előmozdítása” című (5. 
sz.) integrált iránymutatást.

Indokolás

Ez a módosítás a kiegyensúlyozott „flexicurity” (rugalmas biztonság) megközelítését vezeti be 
az iránymutatásokba, amely összhangban áll az európai szociális partnereknek az európai 
munkaerőpiacokat fenyegető legfontosabb kihívásokról szóló közös elemző jelentésével (2007. 
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október), az Európai Parlamentnek a 2007. november 29-i, a flexicurity (rugalmas biztonság) 
közös elveiről szóló jelentésével, valamint az EPSCO Tanács 2007. december 5-6-i ülésének a 
flexicurity közös elveiről szóló következtetéseivel. Rávilágít a flexicurity négy fontos 
alkotóelemére, valamint arra, hogy a tagállamoknak saját útjukat kell kidolgozniuk a
flexicurity közös elvei alapján.

Módosítás 9
Melléklet, a 24. iránymutatást követő cím és bekezdés (új)

A célok és a teljesítményértékelés 
felsorolása:
A következő célokat és 
teljesítményértékelést az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia összefüggésében 
hagyták jóvá:
- minden munkanélküli személynek új 
kezdési lehetőségek felajánlása, még 
mielőtt a munkanélküliség időtartama 
elérné a négy hónapot fiatalok, és 12 
hónapot a felnőttek esetében képzés, 
átképzés, munkahelyi gyakorlat, 
munkahelyteremtés vagy más, a 
foglalkoztathatóságot elősegítő intézkedés 
keretében, együtt – ahol helyénvaló – a 
folyamatos munkahelykeresési 
támogatással,
- 2010-re a hosszú távú munkanélküliek
25 %-ának részvétele valamely aktív 
intézkedésben képzés, átképzés, 
munkahelyi gyakorlat vagy más 
foglalkoztathatóságot elősegítő intézkedés 
keretében azzal a céllal, hogy elérjük a 
három legfejlettebb tagállam átlagát,
- mindazok, akik munkát keresnek az EU-
ban, képesek legyenek a tagállamok 
foglalkoztatási szolgálatai által közzétett 
valamennyi üres álláshelyet megismerni,
- az EU szintjén emelkedjen öt évvel a 
munkaerőpiacról való kilépés tényleges 
átlagos életkora 2010-ig (a 2001-ben elért 
59,9 évhez képest),
- 2010-re a 3 éves és a kötelező 
beiskolázási életkor közötti gyermekek 
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legalább 90 %-a számára, és legalább a 3 
év alatti gyermekek 33 %-a számára 
gyermekgondozási szolgáltatás biztosítása,
- az EU átlagában legfeljebb 10 % legyen 
az iskolából kimaradók aránya,
- az EU-ban a 22 évesek legalább 85 %-a 
fejezze be tanulmányait felső középfokú
oktatási intézményben 2010-re,
- az élethosszig tartó tanulásban 
résztvevők átlagos szintje az EU-ban 
legyen a felnőtt munkaképes korú 
populáció legalább 12,5 %-a (a 25-64 éves 
korosztályban).

Indokolás

A láthatóság érdekében az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében elfogadott célokat és 
teljesítménymérést fel kell sorolni az iránymutatások mellékleteként.
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INDOKOLÁS

A 2007. december 11-i, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében megújított Lisszaboni 
Stratégiáról szóló stratégiai jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
növekedési és munkahelyteremtési Lisszaboni Stratégia működőképes. Azt javasolja a 2008. 
tavaszi Tanácsnak, hogy ismételten erősítse meg a növekedés és munkahelyteremtés jelenlegi 
iránymutatásait, ideértve a foglalkoztatási iránymutatásokat a 2008-2010. közötti következő 
ciklusra, és összpontosítson azok megvalósításának megerősítésére a tagállamok nemzeti 
reformprogramjaiban.

Az Önök előadója osztja azt a nézetet, hogy a megújított Lisszaboni Stratégia kezdeti 
eredményei már jelentkeznek. Az Európai Bizottság legutóbbi gazdasági előrejelzései szerint 
az EU-ban a GDP növekedése a 2005. évi 1,8 %-ról várhatóan 2,9 %-ra nő 2007-ben, és 2,4
% lesz 2008-ban. 2007-ben az EU-ban 3,6 millió új munkahelyet teremtettek, és várhatóan 4,5 
millió új munkahely jön létre a 2008-2009. közötti időszakban. A foglalkoztatási ráta jelenleg 
a teljes munkaképes korú népesség 65 %-a körül alakul, és várhatóan 66 % fölé emelkedik 
2009-ben, miközben a munkanélküliségi ráta várhatóan a 2005. évi 8,9 %-ról 7,3 %-ra 
csökken 2007-ben, és 7,1 %-ra 2008-ban. Azonban az Egyesült Államok és – némileg 
kevésbé – az EU pénzügyi piacain a közelmúltban bekövetkezett zavarokat követően az EU 
becsült növekedési adatait feltehetőleg valamelyest mérsékelni kell. Ezért az EU-nak 
bővítenie kell erőfeszítéseit, hogy megerősítse az úgynevezett tudásháromszöget (kutatás, 
oktatás és innováció), amely a Lisszaboni Stratégiai középpontjában áll, hogy megteremtse 
saját növekedési dinamikáját.

Ezenkívül az Önök előadója azon a véleményen van, hogy a megújított Lisszaboni Stratégia 
nem minden európai állampolgár számára hoz eredményt. Különös figyelmet kell fordítani 
arra a tényre, hogy jelenleg az EU-ban 6 millió fiatal kimarad az iskolából. Ez a 18 és 24 év 
közötti fiatal népesség 15 %-a. 2006-ban a fiatalok munkanélkülisége az EU összes 
munkanélküliségének 40%-át jelentette. Továbbá, a 2006. évi munkanélküliségi ráták 
csaknem kétszer olyan magasak voltak a nem EU-állampolgárok esetében, mint az EU 
állampolgároknál. A helyzetet a legalacsonyabb jövedelműek is megszenvedik: 78 millió
ember – vagyis az EU teljes népességének 16 %-a – szegény, vagy a szegénység veszélye 
fenyegeti. Az a tény, hogy az EU-ban 14 millió munkavállaló szegény, azt is mutatja, hogy a 
növekedést és munkahelyteremtést célzó Lisszaboni Stratégia nem hoz eredményt a 
társadalmi befogadás tekintetében.

Lehetséges továbbá, hogy a megújított Lisszaboni Stratégia több munkahelyet teremtett, de 
nem mindig jobb munkahelyeket. Az újabb EUROSTAT-adatok azt mutatják, hogy a 
meghatározott idejű szerződések, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás az EU egészében 
nem csökkent, sőt, még mindig fokozatosan nő. Miközben a részmunkaidőben foglalkoztatott 
személyek aránya 2000 és 2006 között 16,2 %-ról 18,1 %-ra nőtt, a korlátozott idejű 
munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak részaránya 12,3 %-ról 14,4 %-ra emelkedett. 
Ennél is fontosabb, hogy az EU-ban a nem önkéntesen vállalt határozott idejű szerződések 
részaránya 2000-2005 között is nőtt, és elérte a 7,5 %-ot a nők, és 6,7 %-ot a férfiak esetében. 
2005-ben a 30 év alatti férfi és nő alkalmazottak csaknem egyharmada határozott idejű 
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szerződéssel rendelkezett, és közülük mintegy 40 %-ot nem önkéntesen alkalmaztak 
határozott időre az adott munkahelyen. Továbbá, az EUROSTAT becslései rámutatnak, hogy 
az aktív munkaerőpiaci politikai intézkedésekre fordított közkiadások valamelyest csökkentek 
az elmúlt néhány évben: az EU-15-ök esetében a GDP 0,701 %-áról 2003-ban 0,64 %-ra 
2004-ben, és 0,544 %-ra 2005-ben, míg az EU egészét tekintve a 2004. évi 0,62 %-ról 2005-
ben 0,525 %-ra. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tagállamok jelenleg nem a 
kiegyensúlyozott „flexicurity" megközelítés szerint működnek.

Az Önök előadója erőteljesen támogatja a 2007. tavaszi Európai Tanácsnak azt a kérését, 
hogy a tagállamok közös szociális céljait a lisszaboni napirend határozottabban vegye 
figyelembe, biztosítva az unió állampolgárai európai integrációjának folyamatos támogatását. 
A tavaszi Európai Tanács hangsúlyozta a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem fontosságát is, különös tekintettel a gyermekszegénységre, rámutatva, hogy 
valamennyi gyermeknek egyenlő esélyt kell biztosítani a szociális kohézió megerősítése 
érdekében. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi Lisszaboni Stratégia nem hoz eredményt a 
társadalmi befogadás tekintetében, az önök előadója azt ajánlja, hogy a jelenlegi, a növekedést 
és munkahelyteremtést célzó Lisszaboni Stratégiát alakítsuk át egy, a növekedésre, a 
munkahelyteremtésre és a befogadásra épített stratégiára. E tekintetben szeretne hivatkozni a 
2006. június 15-16-i Európai Tanács kötelezettségvállalására, amely elfogadta a megújított 
EU Fenntartható Fejlődés Stratégiát, hogy kihasználhassa a növekedést és 
munkahelyteremtést célzó Lisszaboni Stratégia és az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája 
közötti szinergiákat. Ez a két stratégia felismeri, hogy a gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi célok egymást erősíthetik, és együtt kell őket fejleszteni. Az EU 
Fenntartható Fejlődés Stratégiájának egyik legfontosabb kihívása a szociálisan befogadó 
társadalom létrehozása, amellyel olyan operatív célokat tűz ki, amelyek csökkenteni fogják a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés által fenyegetett emberek számát, lényegesen növelik a 
nők, idősebb munkavállalók és migránsok munkaerőpiaci részvételét, és elősegítik a fiatalok 
bővülő foglalkoztatását. A megújított EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájával és a Tanács 
2007. évi, a lisszaboni napirendről szóló következtetéseivel összhangban, az Önök előadója 
úgy véli, hogy EU-szinten alapvető a közös szociális normák elfogadásának előmozdítása és a 
meglévő ilyen normák jobb végrehajtása, és hogy növelni kell az erőfeszítéseket a 
munkavállalói szegénységgel szemben, illetve kapcsolatot kell létrehozni az integrált 
iránymutatások között egyrészről, és a szociális védelem és társadalmi befogadás 
koordinálásának nyílt módszere között másrészről. Az iránymutatásokban az új 
kötelezettségvállalások bevezetése lehetővé teszi a megújított Lisszaboni Stratégia szociális 
dimenziójának megerősítését.

Annak biztosítására, hogy a megújított Lisszaboni Stratégia ne csak több munkahelyet, hanem 
jobb munkahelyet is eredményezzen, ez a jelentés erőteljesen ajánlja a kiegyensúlyozott
„flexicurity" (rugalmas biztonság) megközelítés beépítését a foglalkoztatási 
iránymutatásokba. Ez a jelentés az Európai Parlament Ole Christensen által készített és a 
2007. november 29-i plenáris ülésén elfogadott jelentésére épül, amely azt javasolta az 
Európai Tanácsnak, hogy fogadja el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és az európai 
szociális modell értékeinek megerősítésére épülő kiegyensúlyozott közös elveket. Figyelembe 
veszi az EPSCO Tanács 2007. december 5-6-i következtetéseit is, amelyek a flexicurity 
számos közös elvét már elfogadták. Összhangban a szociális partnerek ajánlásaival és az 
Európai Parlament jelentésével, a Tanács kifejezetten elismerte a szilárd, integrált és 
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kiegyensúlyozott „flexicurity" megközelítés fontosságát. Az Önök előadója azt a tényt is 
üdvözli, hogy az EPSCO Tanács felhívta a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket 
a flexicurity megközelítés tagállamok általi kiegyensúlyozott megvalósítása előnyös 
feltételeinek biztosítására, valamint hogy az európai szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben indítson közkezdeményezést, elősegítve, hogy az érintettek a 
munkaerőpiacon tegyék magukévá ezeket az elveket, és tudatosítsák az állampolgárokban a 
flexicurity elveit, mögöttes logikáját, fő elemeit és vonzatait.

Az Önök előadója szeretné hangsúlyozni a partneri kapcsolatok alapvető fontosságát a helyi, 
regionális és nemzeti szintű kormányok, nemzeti parlamentek, szociális partnerek és a civil 
társadalom között a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtása során. A valamennyi érintett 
nagyobb részvétele javítja a foglalkoztatási stratégia eredményeit, és gazdagítja a nyilvános 
vitát.

Az Önök előadója csalódásának ad hangot amiatt, hogy a Lisszaboni 2008-2010. évi 
Közösségi Program csak korlátozott konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmaz szociális 
téren. Ezért arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 2008. közepére fogadjon el egy ambiciózus,
megújított Szociális Napirendet, amely képezze a Lisszaboni Stratégia integratív és fontos 
részét. A megújított Szociális Napirendnek nemcsak az oktatásra, a migrációra és a 
demográfiai fejleményekre kell kiterjednie, hanem segítenie is kell a szakképzettségi hiányok 
pótlásában, tartalmaznia kell egyértelmű kötelezettségvállalást az európai szociális 
vívmányok megerősítésére, hogy javítani lehessen a foglalkoztatás minőségét, és fel lehessen 
venni a küzdelmet a szociális kirekesztéssel, a diszkriminációval és a szegénységgel szemben.

A fentiek fényében az Önök előadója arra a következtetésre jut, hogy nincs szükség a 
jelenlegi foglalkoztatási iránymutatások teljes körű áttekintésére, hanem azokat nagyon 
konkrét pontokon módosítani kell. Bár támogatja a Bizottság a foglalkoztatási iránymutatások 
magyarázó szövegeihez fűzött módosításait, az Önök előadója kéri maguknak az 
iránymutatásoknak a felülvizsgálatát is, hogy növelni lehessen a szükséges változások 
láthatóságát. A foglalkoztatási iránymutatások módosításainak javasolt listája különösen a 
Lisszaboni Stratégia szociális dimenziójának megerősítésére (és annak a láthatóságára), 
illetve az iránymutatásokban a foglalkoztatás minőségére irányul a kiegyensúlyozott 
flexicurity megközelítés bevezetésével, illetve az aktív befogadásra vonatkozó bekezdés 
beépítésével. Az Önök előadója üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Bizottság a célokat és 
teljesítménymércéket belefoglalja az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében a magyarázó 
szövegekbe. A láthatóság okán azonban azt ajánlja, hogy ezeket a célokat és 
teljesítménymércéket az iránymutatások mellékleteként is sorolják fel.
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