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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007–2010)
(2008/2098(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 18., 136., 
145., 149. és 150. cikkére,

– 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 szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,1

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
irányelvre,2

– tekintettel a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi 
keretéről (Europass) szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra,3

– tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EGK rendeletre,4

– tekintettel „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb 
munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül” című, 2007. június 27-i bizottsági 
közleményre (COM(2007)0359),

– tekintettel a szakismeretekre és mobilitásra vonatkozó bizottsági cselekvési tervről szóló 
2007. január 25-i zárójelentésre (COM(2007)0024), 

– tekintettel a szakismeretekre és mobilitásra vonatkozó bizottsági cselekvési tervről szóló, 
2002. február 13-i bizottsági közleményre (COM(2002)0072),

– tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Európai Unióról szóló 
2007-es gazdasági tanulmányára, és különösen annak 8. fejezetére („A munkavállalók 
földrajzi mobilitása előtt álló akadályok eltörlése”),

                                               
1  HL L 255, 2005.9.30.
2  HL L 158, 2004.4.30.
3  HL L 390., 2004.12.31., 6. o.
4  HL L 149, 1971.7.5., 2.o., a legutóbb az 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392, 
2006.12.30., 1.o.) módosított rendelet.
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– tekintettel a 2007–2010-es időszakra vonatkozó, 2006. júniusában elfogadott EURES 
iránymutatásra (EURES-iránymutatások),

– tekintettel a Bizottság által 2007. március 16-án benyújtott, „Úton az egységes európai 
munkaerőpiac felé: az EURES hozzájárulása” című 2004–2005. évi EURES tevékenységi 
jelentésre (COM(2007)0116),

– tekintettel az „Úton az egységes európai munkaerőpiac felé: az EURES hozzájárulása” 
című 2004–2005. évi EURES tevékenységi jelentésre vonatkozó B6-0136/2007. számú 
szóbeli választ igénylő kérdést követően elfogadott, 2007. szeptember 5-i 
állásfoglalására,1

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányát a Tanács nizzai ülésén képviselők 
mobilitási cselekvési tervről szóló 2000. december 14-i állásfoglalására,2

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Petíciós Bizottság 
véleményeire (A6-0000/2008),

A. mivel a mozgás és tartózkodás szabadsága bevezetésre kerül az EK-Szerződés 18. 
cikkében, és megerősítést nyer ugyanezen szerződés oktatáshoz és szakmai képzéshez 
való jogról szóló 149. és 150. cikkeiben, 

B. mivel a munkavállalók európai szintű mobilitása a Szerződés által az uniós polgárok 
számára biztosított alapvető jogok egyike, az európai szociális modell alappillére, 
valamint a lisszaboni stratégia megvalósításának egyik fő eszköze,

C. mivel a Bizottság támogatta az uniós polgárok mobilitásának előmozdításával foglalkozó 
magas szintű szakértői csoport létrehozását, amelynek fő célja olyan intézkedések 
meghatározása, amelyek segítségével fokozni lehet a fiatalok mobilitását, növelni lehet a 
szakmai képzés terén megvalósuló mobilitás támogatását, illetve erősíteni lehet a 
művészek, vállalatvezetők és önkéntes munkások mobilitását,

D. mivel a munkavállalók szabad mozgása továbbra is a Szerződés által biztosított négy 
alapvető szabadságjog egyike; mivel a közösségi jogalkotásban jelentős előrelépések 
történtek a mozgás szabadságának biztosítása céljából, különösen a szociális 
szolgáltatások körében, ami megkönnyíti a külföldön foglalkoztatott munkavállalók 
családtagjainak mobilitását az Európai Unión belül; mivel a szociális szolgáltatások 
tekintetében elért előrelépés ellenére egyéb, főként adminisztratív jellegű problémák 
merültek fel a határokon átnyúló mobilitás terén,

E. mivel az Európai Parlament számos állásfoglalásban mutatott rá az uniós állampolgárok 
mobilitása és származási országukon kívül történő letelepedésre vonatkozó joga előtt álló 
akadályokra, és javasolt megoldásokat azok eltörlésére,

                                               
1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0376.
2  HL C 371, 2000.12.31., 4.o.
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F. mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy az akadályok beazonosítása és a megoldási 
javaslatok bemutatása nem elegendő az akadályok elhárítására és a szabad mozgás ellen 
ható problémák végleges eltörlésére; mivel a múltban a közösségi intézmények által írt 
számos dokumentum foglalkozott ezekkel a problémákkal és javasolt korrekciós 
intézkedéseket, ezek megvalósítására azonban még nem került sor; 

G. mivel a Parlament a fenti esetekben megállapította, hogy a szükséges intézkedések 
alkalmazására irányuló akarat nem mindig annyira erős, mint amekkora jelentőséget a 
polgárok a mobilitás adminisztratív és jogi akadályai eltörlésének tulajdonítanak,

H. mivel a Parlament több ízben kifejezte véleményét erről – az uniós állampolgárok életét 
közvetlenül érintő – témáról; mivel abból adódóan, hogy a Parlamentet közvetlen, 
demokratikus választások keretében az állampolgárok választják meg, az intézmény 
továbbra is aktívan munkálkodik azon, hogy megoldást találjon minden olyan 
problémára, amellyel az állampolgároknak szembe kell nézniük, amikor szabad mozgásra 
vonatkozó jogukat kívánják gyakorolni az Európai Unió területén,

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, és ismételten kiemeli a mobilitás jelentőségét a 
lisszaboni célkitűzések megvalósítása szempontjából, legyen szó akár a munkahelyek, 
akár a tagállamok vagy régiók közötti mobilitásról; támogatja a cselekvési terv 
elindítását, és kéri, hogy tájékoztassák az ennek keretében megvalósítandó tevékenységek 
előrehaladásáról;

2. úgy véli, hogy az Európai Uniónak a közösségi politikák valamennyi vonatkozásában 
meg kell valósítania a munkavállalók mobilitását, különös tekintettel a belső piac 
létrehozására, az adózásra, a bel- és igazságügyre és a társasági jogra; kéri a Bizottságot, 
hogy kezelje a foglalkoztatási mobilitást horizontális politikakánt, amely kihat a 
közösségi politikák valamennyi vonatkozó területére, és minden szinten érinti a 
hatóságokat;  

3. úgy gondolja, hogy a Bizottság cselekvési terve foglalkozik a mobilitás főbb 
aspektusaival, azonban több fellépésre van szükség, különösen az oktatási rendszerek és a 
munkaerőpiac közötti kapcsolat szorosabbá tétele, valamint például a mobilitásra az 
idegennyelv-okatatáson keresztül történő felkészítés tekintetében;

4. úgy véli, hogy a fokozott foglalkoztatási mobilitás döntő szerepet játszhat a lisszaboni 
stratégia gazdasági növekedéssel és hatékonyabb foglalkoztatással kapcsolatos
célkitűzéseinek előmozdításában; véleménye szerint a foglalkoztatási mobilitás javulása 
Európában választ jelenthet számos jelenlegi fejleményre, úgymint a gazdaság 
globalizálódása, a lakosság elöregedése, vagy a munkaerőpiac gyors átalakulása;

5. meggyőződése, hogy a foglalkoztatási mobilitás megfelelő eszköz a lisszaboni stratégia 
gazdasági és szociális dimenziójának megerősítésére, az európai szociálpolitikai 
menetrend célkitűzéseinek megvalósítására, és számos kihívással szembeni fellépésre, 
úgymint a globalizáció, az ipar átalakulása, a technológiai haladás, a demográfiai 
fejlődés, a migrációk és a szociális modellben, valamint a foglalkoztatásban bekövetkező 
változások;
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6. ismételten hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási mobilitás a lisszaboni stratégia 
célkitűzésein és a rugalmas biztonság terén elfogadott elveken keresztül a belső piac 
hatékony működésének kulcsfontosságú eszköze;

7. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók mobilitása azon az alapvető elven alapul, amely 
biztosítja a személyek szabad mozgását a belső piac keretében; 

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban nem tartják tiszteletben a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályozást, főként ami az új 
tagállamokból származó munkavállalókat illeti; kéri, hogy a közösségi intézményeket, és 
különösen a Parlamentet jobban vonják be abba az eljárásba, amely feljogosítja a 
tagállamokat arra, hogy átmeneti időszakot alkalmazzanak az új tagállamok polgárainak 
munkaerőpiacukhoz való hozzáférése tekintetében az adott tagállamok csatlakozását 
követő első évektől kezdődően;

9. aggodalmát fejezi ki a tagállamok által indított olyan kezdeményezések miatt, amelyek 
célja a bevándorlásra, illetve a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó belső jogi 
keretük olyan irányban történő módosítása, amely ellentétes a hatályban lévő uniós 
normák szövegével és szellemével; kéri az efféle gyakorlatok azonnali megszüntetését, és 
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hajtsanak végre összetett integrációs programokat az 
uniós polgárok számára, annak érdekében, hogy a szabad mozgás joga az országukban 
valóban megvalósuljon; 

10. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy működjenek együtt olyan polgárokra irányuló 
visszaintegrálási programok kidolgozásában és megvalósításában, akik visszatérnek 
származási országukba, miután más tagállamban dolgoztak;

11. úgy véli, hogy az Európai Unióban még mindig számos adminisztratív és jogi akadály áll 
a foglalkoztatási mobilitás, valamint a diplomák kölcsönös elismerése előtt; megerősíti 
azon elkötelezettségét, hogy megoldásokat találjon e problémákra, és kéri a Bizottságot, 
hogy gondosan kísérje figyelemmel azon tagállamokat, amelyek nem alkalmazzák az e 
téren érvényes uniós szabályozást; 

12. határozottan kéri, hogy a tagállamok gyorsítsák fel az európai képesítési keretrendszer 
(EKK) megvalósításának folyamatát; úgy gondolja, hogy – jóllehet e hivatkozási rendszer 
harmonizációja 2010-re van előirányozva – az összes tagállamban történő megvalósítása 
csökkentheti a munkavállalók előtti akadályokat;

13. felkéri a Bizottságot, hogy csökkentse a jogi és adminisztratív akadályokat, és kiemeli, 
hogy javulást kell elérni az elismerési rendszer és a társadalombiztosításhoz való jog 
megszerzése tekintetében; 

14. úgy véli, hogy a mobilitás új formái miatt elemezni kell a hatályban lévő szabályozást, az 
előírások aktualizálása, valamint a megváltozott uniós foglalkoztatási piachoz való 
igazítása céljából; kiemeli ugyanakkor, hogy minden tagállamban ellenőrizni kell a 
munkavállalók szabad mozgására és a munkavállalók és családjuk tartózkodási jogára 
vonatkozó közösségi szabályozás hatékony megvalósítását;
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15. újból meg kívánja vitatni a társadalombiztosítási rendszerhez fűződő problémákat, illetve 
azt, hogy egyes esetekben a munkavállalók mobilitása szociális kedvezmények 
elvesztésével jár; támogatja ezért a Bizottság arra irányuló tevékenységét, hogy olyan új 
jogi eszközöket dolgozzon ki, amelyek jobban igazodnak a munkaerőpiac 
szükségleteihez, és kéri, hogy tájékoztassák az összes érdekelt féllel folytatott 
konzultációk eredményeiről;

16. támogatja a nemzeti hatóságok közötti és az európai egészségbiztosítási kártya 
elektronikus verziójának bevezetésére vonatkozó információcsere tökéletesítését célzó 
javaslatot; több információt szeretne erről a kezdeményezésről, és arról, hogy ez miként 
járul hozzá a foglalkoztatási mobilitás javításához; kéri a Bizottságot, hogy elemezze egy 
olyan egységes európai kártya közeljövőben történő bevezetésének lehetőségét, amely 
tartalmazná a tulajdonosa által befizetett járulékokkal és az illető szakmai 
tevékenységeinek helyszínéül szolgáló tagállamokban fennálló szociális jogaival 
kapcsolatos összes információt;

17. támogatja a TRESS-hálózat tevékenységeit, és kéri, hogy a hálózat folytassa a különféle 
mobilitási modellek tanulmányozását a közösségi jogalkotás ehhez való igazítása 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy e hálózatba minél több munkáltatót vonjon be, 
amennyiben gyakran éppen ez utóbbiak segítik a munkavállalókat a társadalombiztosítási 
hivatalos ügyintézés vagy az alkalmazásukhoz szükséges papírok beszerzése során; 
hangsúlyozza, hogy az EURES-féle adatbázisokhoz való hozzáférésnek a lehető 
legkönnyebbnek kell lennie, és rendszeresen frissíteni kell őket;  

18. továbbra is támogatja az EURES-hálózat hozzájárulását a munkavállalók Unión belüli 
mobilitásának előmozdításához; ajánlja, hogy az EURES szolgáltatásai között szerepeljen 
az egyes ágazatok specifikus internetes portáljairól és hálózatairól szóló tájékoztatás is, és 
javasolja, hogy a foglalkoztatási lehetőségek tekintetében ez a hálózat működjön együtt 
más információszolgáltatókkal; 

19. támogatja a foglalkoztatási mobilitást illető cselekvési terv harmadik területe keretében, 
az EURES intézményi képességeinek megerősítésére vonatkozóan kitűzött célokat; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac sokféleségét és azt, hogy a munkavállalók valamennyi 
kategóriájához – például idős, független, időszakos, mozgáskorlátozott stb. 
munkavállalók – igazított szolgáltatásokra van szükség;

20. felhívja a figyelmet az olyan vidéki régiók vagy európai uniós térségek polgárainak az 
EURES-hálózathoz való hozzáférésére, ahol csak korlátozott internetes hozzáférés van; 
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a lakosság eme rétegei 
számára az ezen a portálon elérhető információkhoz való hozzáférést;

21. úgy véli, hogy a mobilitás területén újító projektek céljaira 2013-ig félretett 2 millió eurós 
pótköltségvetés viszonylag kevés, ahhoz képest, hogy minél több európai polgárt 
tájékoztatni kell az Unión belüli foglalkoztatási mobilitásról;  

22. úgy ítéli meg, hogy a lakosság nem kap elég tájékoztatást a külföldi munkavégzési 
időszakokból származó szakmai előnyökről, és támogatja a Bizottság erőfeszítését, hogy 
erről a tényezőről tájékoztassa a polgárokat;
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23. továbbra is támogatja az olyan tevékenységeket, mint például az állásbörzék, a figyelmet 
az Unió területén található munkalehetőségekre felhívó Európa-napok, vagy a 
foglalkoztatási mobilitási európai partnerségek; ugyanakkor úgy véli, hogy az ilyen 
tevékenységekre fenntartott költségvetési keret korlátozott az e téren folytatott európai 
fellépések népszerűsítésének célkitűzéséhez mérten;

24. elismeri egyes, a kultúra vagy a sport területéhez tartozó mesterségek sajátos jellegét, 
ahol mind a földrajzi, mind a szakmai mobilitás lényeges; felkéri mind a Bizottságot, 
mind pedig a tagállamokat, hogy figyelmesen elemezzék ezt a helyzetet és tegyék meg a 
megfelelő intézkedéseket, különösen, ami az említett ágazatokban dolgozók szociális 
jogait illeti, olymódon, hogy mobilitásukat ne gátolják adminisztratív akadályok;

25. támogatja és bátorítja a méltányos mobilitás fogalmának gyakorlati megvalósítását, és 
kéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel ennek alkalmazását, például az egyes 
ágazatoknak a munkavállalókat és munkáltatókat képviselő szervezeti bevonásával;  

26. sajnálattal veszi tudomásul a munkavállalók mobilitásához kapcsolódó összetett 
akadályokat, amelyek akadályozzák az előbbieket abban, hogy külföldi állásajánlatokat 
fogadjanak el, mint például a házastárs munkavállalásának nehézsége, a 
lakhelyváltoztatással járó magas költségek, bizonyos adókedvezmények, vagy az 
országos nyugdíj-és egészségbiztosítási rendszerbe, illetve a munkanélküliek számára 
létrehozott biztosítási rendszerbe befizetett díjak elveszítésének kockázata;  

27. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a fiatalok szakmai mobilitását 
fejlesztő programokat; úgy véli, hogy ezeknek a programoknak a munkáltató és 
munkavállaló közötti viszonyon kellene alapulniuk, illetve az állandó tartózkodási helyül 
szolgáló országon kívül szerzett szakmai tapasztalatok jelentette többletértéken;  

28. örömmel fogadja a Bizottság kezdeményezését, hogy a foglalkoztatási mobilitás európai 
szintű előmozdításában résztvevők összességével együtt szeretne tanácskozni; úgy véli, 
hogy ez a párbeszéd növelni fogja az átláthatóságot, felgyorsítja a megfelelő mobilitás 
gyakorlatba ültetését, és megerősíti az erre alapozva kialakított elveket és értékeket;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a 
tagállamok kormányaihoz.
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INDOKOLÁS

A munkavállalók mobilitása a lisszaboni stratégia megvalósításának egyik fő eszköze. Ennek 
a gazdasági növekedésre és munkahelyteremtésre összpontosító stratégiának a megvalósítása 
csak az elmúlt két év során például 6,5 millió munkahely teremtését tette lehetővé és ez a 
szám 2009-ig még további ötmillióval növekedhet.

Az Eurobarometer (2006-os) közvélemény-kutatásaiból az derül ki, hogy az európaiak 
tudatában vannak a munkavállalói mobilitás jelentőségének, és a mobilitás európai 
integrációra gyakorolt kedvező hatásának (a polgárok 57%-a vélekedik így), ugyanakkor 
azonban kevesen állnak készen e lépés megtételére. Jelenleg a megkérdezett európaiak 
mindössze 2%-a dolgozik állandó lakhelyétől eltérő uniós országban, és 5,5%-uk szándékozik 
kitelepülni. 

Az is kijelenthető, hogy az ilyen értelemben, a munkavállalói mobilitás megkönnyítésére 
szánt jogalkotási változások következtében már elindított programok az utóbbi évek során 
jelentősen javították a más országban szakmai okokból való tartózkodás megvalósításának 
feltételein. Ugyanakkor e mobilitás számos közigazgatási, jogalkotási, adóügyi és szociális 
akadályba ütközik. A közigazgatási akadályok oka elsősorban az egyes országokra jellemző 
eltérő bürokrácia és a munkaerőpiacra vonatkozó országos szabályozások közötti 
különbségek, ahol az említett akadályok eltörlése túlnyomórészt az egyes tagállamok 
felelőssége. 

Ugyanakkor az Európai Unió jogalkotási tekintetben javíthat a helyzeten azáltal, hogy eljár a 
jelenleg hatályos jogszabályok felülvizsgálata ügyében, úgy frissítve ezeket, hogy a 
munkaerőpiac jelenlegi szükségleteihez igazodjanak. 

A mobilitás kapcsán az álláskeresők, munkavállalók és munkáltatók előtt álló akadályok 
csökkentését célzó tevékenységek bátorítására az Európai Bizottság 2007 decemberében 
elindította a foglalkoztatási mobilitás európai cselekvési tervét, amelyet 2010-ig kell 
megvalósítani. 

Ezen új akcióterv fő célkitűzései a következők: a jelenlegi társadalombiztosítási szabályozás 
javítása, az adminisztratív akadályok kiküszöbölése, az EURES (az európai munkavállalói 
mobilitás internetes portálja) tökéletesítése és az európaiak külföldi munkavállalási 
lehetőségeinek tudatosítása. 

Ez a terv arra bátorítja az Unió tagállamait, hogy javítsák hatályos jogszabályaikat és a 
gyakorlati ügyintézést, különösen a társadalombiztosítási elemek és a kiegészítő nyugdíj 
átvihetőségének összehangolásával. A Bizottság azt szeretné például, hogy 2009-ig 
elektronikus formában lehessen koordinálni a TB-nyilvántartásokat, ami megkönnyítené az 
európai betegbiztosítási kártya elektronikus változatásnak bevezetését. 

A Bizottságnak meggyőződése, hogy az EURES hálózat, az egyablakos ügyintézés fontos és 
hatékony az európai munkavállalók mobilitásának szempontjából, amelynek szerepe tovább 
fog erősödni. Az EURES hálózat folytatja szolgáltatásainak kiépítését, és különleges 
erőfeszítést fog kifejteni bizonyos olyan célcsoportok elérése érdekében, mint például a 
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hosszú távú munkanélküliek, fiatal és időskorú munkavállalók, nők, kutatók, független és 
időszakos munkavállalók.

Az EURES intézményi kapacitásának megerősítése a Bizottság cselekvési tervének 
célkitűzései közt szerepel. A későbbi cselekvések segíteni szeretnék az álláskeresőket és 
családtagjaikat a több és jobb munkához jutásban. Hasonlóképpen, a terv elvárja, hogy a 
munkavállalók a munkaerőhiány jelentette nehézségek könnyebb áthidalása, és az előttük álló 
akadályok könnyebb kikerülése érdekében külföldi személyzetet is foglalkoztassanak. Ezzel 
egyidejűleg a helyi, regionális és nemzeti hatóságok a társadalombiztosítás és nyugdíjak jobb 
koordinálásának és egyszerűsített ügyintézésének örülhetnek, és arra biztatják őket, hogy 
tegyenek a mobilitást elősegítő kezdeményezéseket.

Mindemellett az európai foglalkoztatási napok szervezésének köszönhetően a nagy 
nyilvánosság hozzáférhet az európai uniós munkáltatók állásajánlataihoz, illetve a szakmai 
mobilitás lehetőségeiről és előnyeiről szóló információkhoz.

A Parlament jelentése támogatja a Bizottság kezdeményezéseit, és kiegészítő fellépéseket 
javasol, illetve az e területen érvényes európai jogi szabályozás végrehajtásának szigorúbb 
ellenőrzését ajánlja. Felhívja továbbá a figyelmet különösen a társadalom- és 
betegbiztosítással kapcsolatos problémákra, illetve a foglalkoztatási mobilitás adminisztratív 
és jogi akadályaira. Végezetül a jelentés értékeli az európai szinten már működő programok 
és platformok eredményeit, és ajánlásokat fogalmaz meg működésük javítása érdekében. 
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