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Az alábbi összeállításban szeretnénk néhány villanás erejéig bepil-
lantani az Európai Unió tagállamainak aktuális, megoldásra váró fel-
adataiba, problémáiba. 
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Betegállomány 

A túlórák miatt nő a betegállomány – Norvégia 

A közelmúltban egy kutatási projekt megállapította, hogy a túlórázta-
tás, a munkakörnyezet és a gazdaság ingadozása mind-mind hatással 
vannak a betegállomány alakulására. 

 
A norvég üzleti és ipari szövetség, az NHO által finanszírozott kuta-

tás eredményei fontos támpontokat adnak ahhoz a vitához, amely arról 
folyik, hogy a munkakörnyezetről szóló törvény által szabályozott túlóráz-
tatás jogilag engedélyezett kereteit kiterjesszék. A megfigyelők felhívják 
a figyelmet arra, hogy amennyiben a túlórák alkalmazása összefügg a 
betegállomány alakulásával, akkor nincs reális esélye annak, hogy egy-
szerre bővítsék a túlórák alkalmazási lehetőségének körét, és megpró-
bálják visszaszorítani a betegállományt. Norvégiában komoly problémát 
okoz a sok betegszabadság. 

A kutatási projekt arra is rámutatott, hogy a munkakörnyezet szintén 
fontos szerepet játszik a betegállomány alakulásában. Az olyan ténye-
zők, mint a zaj vagy a nehéz terhek mozgatása, növelik a betegállo-
mányban töltött napok számát. Ezen kívül gazdasági tényezők, például a 
fizetés vagy a munkanélküliség alakulása is szerepet játszanak. Amikor 
a munkanélküliségi ráta magas, a betegszabadság igénybevétele csök-
ken, mivel az emberek félnek attól, hogy elveszíthetik az állásukat. 

 



A betegszabadságok csökkenése új táppénzszabályokat  
eredményez – Svédország 

A kormány határozott intézkedéseinek eredményeként mind a tar-
tós, mind pedig a rövid távú betegszabadságok vonatkozásában csök-
kenő tendencia mutatható ki. Ennek ellenére a téma továbbra is a viták 
kereszttüzében áll, mivel 2005 elejétől a táppénzekkel kapcsolatos jog-
szabályokban újabb változások lépnek hatályba. 

 
A legfrissebb adatok szerint 2004 januárjában a betegbiztosító inté-

zet az előző évinél 25 300-zal kevesebb, összesen 298 600 embernek 
folyósított táppénzt. Ez annak ellenére alakult így, hogy az azonos idő-
szakban 4%-ról csaknem 6%-ra emelkedett a nyílt munkanélküliek szá-
ma. Igen pozitív jelzés, hogy az egy évet meghaladó betegállományban 
lévők száma 2003. októbere és novembere között 3400 fővel, 132 600-ra 
csökkent. 

Egyes elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy ez a 
csökkenés annak lehet a következménye, hogy a munkavállalók a nö-
vekvő munkanélküliség miatt nem mennek betegszabadságra, mert fél-
nek attól, hogy így elveszíthetik az állásukat. A tartós betegállományban 
lévők számának csökkenése pedig abból is adódhat, hogy nőtt azoknak 
a száma, akik rossz egészségi állapotuk miatt korengedménnyel vonul-
tak nyugdíjba. 

A betegszabadságon lévő munkavállalókat részmunkaidős foglal-
koztatás felajánlásával is igyekeznek arra ösztönözni, hogy újra munká-
ba álljanak. Az egészségbiztosító aggódik amiatt, hogy ezeknek a dolgo-
zóknak a terveiben nem szerepel, hogy a későbbiekben teljes munka-
időben dolgozzanak. 

A kormányt és a társadalmi partnereket hónapok óta foglalkoztatja a 
betegszabadság nagyarányú igénybevétele. 2003. július 1-jén lépett ha-
tályba az új, megreformált rendszer, amely arra kötelezi a munkaadókat, 
hogy ők fizessék (a korábbi két hét helyett) a betegszabadság első há-
rom hetére esedékes táppénzt. 2003 októberében kudarcba fulladtak a 
magán-betegbiztosítási rendszerről folytatott tárgyalások, miután a PTK 
szakszervezeti szövetség kivonult a megbeszélésekről, mert attól tartott, 
hogy azok befolyásolnák a kollektív alkut. 

A kormány most további reformokat fogadott el: a járadékot 78%-ról 
visszaállították 80%-ra, és a munkaadóknak ismét a betegszabadság 
első két hetére esedékes táppénzt kell fizetniük. Az első két hetet köve-
tően azonban minden további táppénz 15%-a is a munkaadókat terheli. 

 



A változás mögött az az elképzelés áll, hogy ezzel jobban ösztönzik 
majd a munkaadókat a munkakörnyezet javítására. A kormány vélemé-
nye szerint a kollektív tárgyalásokat folytató feleknek olyan munkahelyi 
szintű megelőző és rehabilitációs intézkedésekben kell megállapodniuk, 
amelyek eredményeként csökken a betegség miatti hiányzás. Amennyi-
ben nem sikerül ebben megállapodniuk, a kormány tovább növelheti a 
munkaadók táppénzfizetési kötelezettségeit. 

Diszkrimináció 

Továbbra sincs egyenlőség a nemek közötti – EU 

A Bizottság által 2004 februárjában kiadott éves jelentés szerint a 
nemek közötti egyenlőtlenség csak lassan csökken, és ez rontja az EU 
versenyképességét. 

 
A jelentés beszámol bizonyos előrehaladásról. Például a női mun-

kavállalók aránya az 1990-es évek eleje óta 5,6%-kal nőtt (jelenleg 
55,6%). A munkanélküliek arányát tekintve is csökkent a különbség a 
nők és a férfiak között, és a bővítést követően ez a különbség még ki-
sebb lesz. Ami a fizetéseket illeti, a közszférában jelenleg kisebbek a kü-
lönbségek, mint a magánszektorban. A felsőfokú oktatásban több nő 
vesz részt, mint férfi, az EU egészében a felsőfokú végzettségűek 55%-a 
nő. Egyre több nő kerül vezetői, illetve szakmai beosztásba. A kutatás-
ban, a külkapcsolatokban és a fejlesztési együttműködésekben is javul 
az arányuk. 

A jelentés ugyanakkor rávilágít azokra a területekre, ahol erőtelje-
sebb előrelépésre van szükség. Például még mindig 17,6%-kal maga-
sabb a férfiak foglakoztatása (78,2%), mint a nőké. Ezen felül a nők 
34%-a dolgozik részmunkaidőben, míg a férfiaknak csupán 7%-a. A fize-
tések közötti eltérés pedig még mindig 16% az EU-ban.  

Nagyobb figyelmet kell szentelni annak is, hogy a gyermeknevelés a 
férfiak és nők közös feladata legyen, és hogy valamennyi munkavállaló 
számára megkönnyítsék a munka és a családi élet összehangolását. Az 
oktatásban a választott tárgyak terén továbbra is meghatározóak a nemi 
sztereotípiák, a döntéshozatali, illetve vezető pozíciókban pedig még 
mindig kevés a nő. 

A jelentés felhívja az EU Tanácsát, hogy szólítsa fel a tagállamokat 
a nemek közötti egyenlőség ügyének erőteljesebb támogatására. Szen-
teljenek különös figyelmet az EU egyenlőséggel kapcsolatos előírásai-

 



nak bevezetésére, a társadalmi partnerekkel való együttműködésre, a 
nők és férfiak kiegyenlítettebb jelölésére az idei európai parlamenti vá-
lasztásokon. A politika valamennyi területén erősítsék a nemek közötti 
egyenlőséget, és készítsenek az egyenlőséggel kapcsolatos statisztiká-
kat és mutatószámokat. 

A fogyatékossággal kapcsolatos új törvénytervezet – Franciaország 

2004. január 28-án a kormány egy olyan törvénytervezetet terjesz-
tett a minisztertanács elé, amelynek célja az egyenlő bánásmód biztosí-
tása a fogyatékkal élők számára. 

 
A törvénytervezet szövegét a fogyatékos emberek ügyeivel foglalko-

zó államtitkár terjesztette a miniszterek elé. A törvény célja az 1975 júni-
usa óta érvényben lévő törvény megreformálása. Franciaországban je-
lenleg mintegy 3 millió fogyatékos ember él. A törvénytervezet legfőbb 
rendelkezése feljogosítja a fogyatékosokat, hogy a méltóságteli és önálló 
élethez szükséges kompenzációt vegyenek igénybe (pl. kerekesszék, 
képzett vakvezető kutya), amelyet egy nemzeti ünnep megszűntetéséből 
keletkező 850 millió euró alaptőke hozadékából fognak finanszírozni – a 
francia kormány ugyanis a 2003 nyarán az országot sújtó hőhullámot kö-
vetően, amely több mint 10 ezer ember halálát okozta, javasolta egy to-
vábbi munkanap beiktatását annak érdekében, hogy a társadalom leg-
veszélyeztetettebb tagjai számára többlettámogatást biztosíthassanak. A 
törvénytervezet a fogyatékos embereket foglalkoztató társaságoknak is 
anyagi támogatást nyújtana. 

A tervezet mindenekelőtt kötelezővé tenné a társadalmi partnerek 
számára, hogy az alábbi kérdésekről ágazati szinten háromévente, tár-
sasági szinten pedig évente egyeztessenek: 

– a fogyatékkal élők foglalkoztatásának feltételei, képzésük és 
szakmai előmenetelük biztosítása; és 

– a fogyatékkal élők munkakörülményei. 
Az egyeztetések annak a jelentésnek az eredményein alapulnak 

majd, amely a fogyatékosok foglalkoztatási helyzetét méri fel az adott 
ágazatban, illetve társaságnál. Az általános bevezetés előtt ágazati kol-
lektív szerződésben kell szabályozni a fogyatékkal élő emberek képzé-
sét, rugalmas munkabeosztását és munkaidejét. 

A törvénytervezet módosítja az Agefiph alapot is, amely a fogyaték-
kal élők munkahelyi integrációját fedezi. Ebbe az alapba azoknak a tár-
saságoknak kell járulékot fizetniük, amelyek 20 főnél többet foglalkoztat-

 



nak, és nem fogyatékosok alkotják a munkaerejüknek legalább 6%-át. 
Azok a társaságok, amelyek vállalják a fogyatékosok integrációját, a vo-
natkozó költségeikkel csökkenthetik a járulékkötelezettségüket. Azoknak 
a cégeknek azonban, amelyek egyáltalán nem alkalmaznak fogyatékos 
embereket, megemelik a járulékfizetési kötelezettségét: nekik az eddigi 
500 óra helyett 600 óra minimálbért kell befizetniük minden nem foglal-
koztatott fogyatékos után. A törvénytervezet ugyanakkor leegyszerűsíti 
annak kiszámítását, hogy a kvóta alapján egy társaságnak hány fogya-
tékos embert kell alkalmaznia.  

A törvénytervezet emellett átveszi a 2000. november 27-i egyenlő 
bánásmódra vonatkozó EU-irányelv rendelkezését is, miszerint a társa-
ságoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy elősegít-
sék a fogyatékkal élők integrációját a munkaerőbe. A törvénytervezetben 
számos olyan konkrét intézkedés szerepel, amely lehetővé teszi a fogya-
tékosok számára kedvező foglalkoztatási formák kialakítását. Ezentúl a 
6%-os foglalkoztatási kvóta a közszférára, a regionális kormányzatokra 
és az egészségügyre is érvényes lesz. A nemteljesítés esetén fizetendő 
járulékok azonban egy külön alapba kerülnek, amelynek célja a fogya-
tékkal élő munkavállalók integrálása a közszférába. 

A védett munkahelyeken dolgozók számára a törvénytervezet új tí-
pusú bérezést vezet be, amely szorosabban kapcsolódik a teljesítmé-
nyükhöz, és ösztönzi a szakmai előmenetelüket. 2007-ig további 14 ezer 
védett munkahelyet kívánnak létrehozni, és az itt dolgozók számára 
azonos juttatásokat (fizetett szabadság, képzés, gyermekgondozási sza-
badság stb.) biztosítani. 

Új juttatást vezetnek be minden olyan személy számára, akinek az 
életkora már meghaladta a fogyatékos gyermekek ellátási jogosultságá-
nak felső határát. A juttatás mértéke az életkortól függ. A 60. életévüket 
betöltött fogyatékosok választhatnak, hogy továbbra is ezt a juttatást, 
vagy egy olyan célzott támogatást kívánnak igénybe venni, amely önál-
lóbb életvitelt tesz számukra lehetővé. Ez a juttatás nem váltja ki az AAH 
fogyatékossági járadékát, amely a mindennapi költségek fedezését szol-
gálja. Ezen túlmenően azok a fogyatékosok is megőrizhetik a segélyü-
ket, akik dolgoznak, mivel a fizetésüknek csupán kis részét fogják figye-
lembe venni a jogosultság kiszámításánál. Ez a rendelkezés különösen a 
részmunkaidőben dolgozókat érinti kedvezően. 

Az eljárások leegyszerűsítése érdekében a fogyatékosok ügyeinek 
intézése minden régióban egyetlen hatóság feladatkörébe fog tartozni. 
Ennek a hatóságnak kell a különféle, fogyatékosokat és családjukat tá-
mogató, érvényben lévő intézkedések egységessé tennie. 

 



Egyenlőségi megállapodás a Thales-csoportnál 

2004. január 19-én a társadalmi partnerek egyenlőségi megállapo-
dást írtak alá a francia Thales elektronikai és védelmi vállalatcsoportnál. 

 

A keretmegállapodás, amelyet a vezetőség és vállalatcsoportnál 
működő öt szakszervezet képviselői írták alá, a nemek közötti egyenlő-
ség megteremtését célozza, különösen az alábbi területeken: 

– a nők aránya a felelős pozíciókban; 
– nők felvétele bizonyos részlegekhez és 
– a nők fizetése és karrierkilátásai. 
Ahol jelen vannak a szakszervezetek képviselői, ott a megállapodás 

részleteit helyi szinten dolgozzák ki. A munkástanácsokon, illetve az ér-
dekképviseleti bizottságokon belül egyenlőségi bizottságokat állítanak fel. 

A szülési, illetve örökbefogadási szabadsággal kapcsolatban a meg-
állapodás az alábbiakra tér ki: 

– Azon munkavállalók, akik a fenti okok miatt vannak távol, legalább 
olyan mértékű fizetésemelésben részesülnek, mint az azonos ka-
tegóriában lévő többi munkavállaló. 

– Azoknak a munkavállalóknak, akik változó prémiumban részesül-
nek, teljes egészében kifizetik a prémiumnak azt a részét, amely a 
csoport éves pénzügyi teljesítményétől függ. A dolgozó egyéni tel-
jesítményétől függő részt azonban a ténylegesen elvégzett mun-
kától függően kapják meg. 

– A fenti okok miatti távollét nem befolyásolhatja a munkavállaló 
szakmai előmenetelét. 

– Két hónappal a gyermekgondozási szabadság lejártát megelőző-
en a munkavállalót elbeszélgetésre hívják be, hogy a közvetlen 
felettesével együtt döntsék el, mire van szüksége ahhoz, hogy 
zökkenőmentesen térjen vissza a munkába (pl. továbbképzés), és 
tisztázzák, hogy milyen fizetés illeti meg. 

– Amennyiben a munkavállaló úgy dönt, hogy részmunkaidőben 
vagy csökkentett munkaidőben tér vissza, az nem befolyásolhatja 
szakmai előmenetelét illetve bérszínvonalát. 

– A munkaidő-csökkentésnek többnyire nők a kedvezményezettjei, 
és a megállapodás tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek 
megakadályozzák a hátrányos megkülönböztetésüket. Amennyi-
ben a munkavállaló az elbeszélgetés során úgy határoz, hogy tel-
jes munkaidőben kíván visszatérni, akkor mindent el kell követni 
annak érdekében, hogy erre lehetősége legyen. A vezetők nem 
korlátozhatják a munkavállalók választási szabadságát. 

 



A megállapodás intézkedései a kollektív szerződésekhez hasonló 
jellegűek, és visszamenőlegesen nem alkalmazhatók. A szakszervezeti 
tagság miatti diszkriminációról már jelenleg is érvényben van egy rendel-
kezés. 

A megállapodás további két, egyenlőséggel kapcsolatos rendelke-
zést tartalmaz. Amennyiben a hasonló foglalkoztatási feltételekkel dolgo-
zó nők és férfiak csoportjainak szakmai, illetve jövedelmi helyzete között 
eltérés mutatkozik, akkor életbe lép egy, az egyenlőséget garantáló ak-
cióterv. 

A munkatársak megfigyelése a Dublini Városi Tanácsnál – Írország 

A Dublini Városi Tanács bejelentette, hogy olyan új számítógépes 
rendszert kíván bevezetni, amely lehetővé teszi a dolgozók telefon- és 
internethasználatának figyelemmel kísérését. 

 
A városi tanács pályázatot írt ki egy olyan számítógépes rendszer 

beszerzésére, amelynek része olyan riasztómechanizmus is, amely jelzi, 
ha a munkatársak tiltott telefonszámokat tárcsáznak, illetve nem megen-
gedett internetes oldalakat látogatnak. A rendszer arra is lehetőséget te-
remtene, hogy a vezetők megtekintsék a dolgozók által látogatott 
webhelyek tartalmát. 

Noha a városi tanács becslése szerint a rendszer összköltsége akár 
60 000 eurót is elérheti, biztosak abban, hogy a beruházás a hatékony-
ság növelésével elért megtakarítások következtésben már az első évben 
megtérül. A 6500 tanácsi alkalmazottat képviselő szakszervezetek aggá-
lyuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a tendert nem előzte 
meg egyeztetés. 

Az ír törvények értelmében a munkaadót terheli a felelősség, ha a 
munkavállalók a társaság hálózatát zene letöltésére vagy gyermekpor-
nográfia terjesztésére használják. A szakszervezetek véleménye szerint 
nincsenek bizonyítékok arra, hogy a munkavállalók nem rendeltetéssze-
rűen használják a munkahelyi informatikai eszközöket. 

Erősödik a nemek közötti diszkrimináció 

Az Egyenlőségi Bíróság 2003. évi jelentése szerint tovább növeke-
dett a nemek közötti és a faji alapon történő munkahelyi megkülönbözte-
téssel kapcsolatos keresetek száma. 

 

 



A jelentés a nemi megkülönböztetés terén az előző évhez képest 
55%-os növekedésről számol be (2002-ben 69; 2003-ban 107 eset), mi-
közben a faji megkülönböztetéssel kapcsolatos keresetek száma 98%-
kal (43-ról 85-re) nőtt. Az ír törvények által elismert kilenc diszkrimináció-
típussal kapcsolatos összes munkavállalói kereset száma 300-ról 361-re 
emelkedett. A diszkriminációs keresetek számának növekedésével pár-
huzamosan a bíróság közvetítői szolgáltatásait is nagyobb arányban vet-
ték igénybe: ezeknek az eseteknek a száma a 2002 évi 153-hoz képest 
2003-ban 208 volt. 

Az Egyenlőségi Hatóság (EA) kifejezte aggályát a faji diszkrimináci-
óval kapcsolatos beadványok száma miatt, mivel nézete szerint az a 
vendégmunkásoknak a közösségben szerzett tapasztalatait tükrözi. A 
vendégmunkások panaszai között szerepelt a túl hosszú munkaidő, az 
elbocsátások elleni minimális védelem és a zaklatás. A hatóság igazga-
tója szerint ez figyelmeztető jel. Eddig a nemi alapon történő megkülön-
böztetéssel kapcsolatos beadványok voltak többségben, mára azonban 
a faji megkülönböztetés kezdi átvenni a „vezető szerepet”. Ennek persze 
az is állhat a hátterében, hogy a vendégmunkások ma már magabizto-
sabban ki mernek állni a jogaikért. 

Az EA olyan új jogi szabályozást lát szükségesnek, amely kötelezné 
a munkaadókat arra, hogy az egyenlő esélyek munkahelyi biztosítása 
érdekében pozitív lépéseket tegyenek. 

Elbocsátás 

További viták az elbocsátások elleni védelem  
kapcsán – Finnország 

Számos ponton nem sikerült egyetértésre jutnia az elbocsátásokra 
vonatkozó jogszabályok reformját vizsgáló háromoldalú munkacsoport-
nak. A kormány ugyanakkor kétli, hogy a leépítések elleni védelem szi-
gorítása segíthet megállítani az elbocsátási hullámot Finnországban. 

 
Az elbocsátások kérdése több hónapja viták kereszttüzében áll. A 

szakszervezetek a leépítési hullám elleni tiltakozásként már 2003 végén 
több megmozdulást szerveztek. A munkaügyi minisztérium által 2003 
márciusában felállított háromoldalú munkacsoport egyik feladata abban 
állt, hogy megvizsgálja, konkrétan hogyan működnek az elbocsátásra 
vonatkozó jogszabályok a gyakorlatban. A csoport által 2004. február 13-
án kiadott jelentés számos kérdésben mérsékelt konszenzust tükröz. 

 



Mindössze abban jutottak egyetértésre, hogy a munkaügyi politikának 
sokkal hatékonyabban kell érvényesülnie, és hogy a munkaügyi hatósá-
goknak hatékonyabban kell együttműködniük az elbocsátási helyzet ke-
zelési folyamatában. A munkacsoport megállapította, hogy a munkanél-
küliek újra munkába állítását elősegítené, ha jobb lenne az együttműkö-
dés a munkaadók és a munkaügyi hatóságok között, és már a leépítés 
felmerülésének pillanatában elkezdenék az új munkahelyek felkutatását. 
Jelenleg az álláskeresési folyamat csak akkor indul el, amikor az egyén 
már munkanélkülivé vált. 

A munkaügyi miniszter kijelentette, hogy a kormány véleménye sze-
rint a leépítések elleni intézkedések szigorítása (amely a szakszerveze-
tek egyik legfőbb követelése) nem tudja megakadályozni a finnországi 
termelés áthelyezését olyan országokba, ahol olcsóbb a munkaerő. Ép-
pen ellenkezőleg, a szigorítások csupán a határozott idejű és az atípu-
sos munkaszerződések számát növelnék. 

Egy további bizottság általánosságokban vizsgálja a kérdést. 2003 
októberében a munkaügyi minisztérium egy háromoldalú bizottságot bí-
zott meg a munkavállalók tájékoztatásával és konzultációjával kapcsola-
tos jogszabályok reformjának kidolgozásával. Ennek egyik célja annak 
tisztázása, hogy a leépítések, elbocsátások és a részmunkaidős foglal-
koztatási formák kérdése a vállalkozásokon belüli együttműködésre vo-
natkozó törvényeken kívül is megfelelően szabályozható-e. A bizottság-
nak 2006 januárjában kell előterjesztenie a jelentését. 

A szakszervezeti szövetségek azzal vádolják a munkaadókat, hogy 
elhárították magukról a leépítésekkel kapcsolatos felelősséget. A mun-
kaadók szervezetei szerint azonban az EU átlagához képest Finnor-
szágban a munkanélküli-segély mértéke viszonylag magas és a felmon-
dási idő hosszabb. 

Folytatódik az Alitalia válsága – Olaszország 

Az Alitalia légitársaság szerkezetátalakítási gondjai nem értek véget, 
miután a dolgozók tervezett elbocsátások elleni demonstrációit követően 
lemondott a társaság vezérigazgatója. Silvio Berlusconi miniszterelnök 
ígéretet tett egy alternatív szerkezetátalakítási program kidolgozására. 

 
2004. február 26-án lemondott Francesco Mengozzi, az Alitalia ve-

zérigazgatója. Lemondásának oka az, hogy az 51%-os állami tulajdonú, 
válságban lévő társaság szerkezetátalakításával kapcsolatos tervét el-
utasították. Munkájuk megőrzése érdekében az Alitalia dolgozói jelentős 

 



demonstrációkat, köztük a légi forgalmat súlyosan megzavaró sztrájko-
kat tartottak. A pilóták szakszervezete is részt vett ezekben a megmoz-
dulásokban. A légitársaságnak jelenleg 15 714 alkalmazottja van (közü-
lük 9636 a földi, és 6078 a légi személyzet), és 180 repülőgéppel rendel-
kezik. A dolgozók tiltakoznak az ellen a hároméves átszervezési prog-
ram ellen, amely 1500 dolgozó leépítésével és további 1200 munkahely 
kiszervezésével járna. 

A miniszterelnök felkérte az államtitkárt, hogy dolgozzon ki egy, az 
Air France és a holland KLM jövőbeni partnerségén alapuló, alternatív 
válságtervet. Az EU közlekedési biztosa ugyanakkor bejelentette, hogy a 
közösség a jövőben minden szerkezetátalakítási tervet alaposan meg 
fog vizsgálni, abból a szempontból, hogy az megfelel-e az EU állami be-
avatkozással kapcsolatos előírásainak? 

Silvió Berlusconi hangsúlyozta, hogy a jövőbeni tervekben semmi-
lyen elbocsátást nem helyeznek kilátásba. 1500 dolgozót azonban leépí-
tenek a bérgarancia-alap igénybevételével, amely egy adott időtartamra 
biztosítja a fizetésüket. Azt is hangsúlyozta, hogy a légitársaságot nem 
fogják privatizálni. 

Válságban az acélipar 

A széles körű tiltakozásokat, a miniszterelnök közbenjárását és az 
olasz kormány közvetítő lépéseit követően módosították a közép-olasz-
országi Terni nagy acélüzemének bezárására vonatkozó terveket. 

 
2004. február 3-án a német Thyssen Krupp acélipari csoport bejelen-

tette, hogy be kívánja zárni a Terniben működő olaszországi leányvállala-
tát. Az üzembezárás 450 közvetlen, és 350 kapcsolódó munkahely el-
vesztését vonta volna maga után. A bejelentés hatására a fémipari dolgo-
zók tiltakozó megmozdulásokat szerveztek, amelyeket a város teljes la-
kossága, köztük a bolttulajdonosok is támogattak. A tűntetők felszólították 
a kormányt, hogy avatkozzon közbe, és védje meg munkahelyeiket. 

Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök felvetette a kérdést Gerhard 
Schröder német kancellárnak, és a mintegy 30 000 ember részvételével 
lezajlott február 7-i olaszországi tömegtüntetéseket követően a társa-
ságnak és a helyi szakszervezeteknek sikerült az olasz kormány közvetí-
tésével a termeléssel kapcsolatban megállapodásra jutniuk. A megálla-
podás az üzem bezárása helyett a termelés „újraindításáról” rendelkezik. 
A társaság jelenleg évi 1,3 millió tonna rozsdamentes acélt állít elő. A cél 
a termelés 1,8 millió tonnára növelése. 

 



A régiónak és a tartomány egészének is jelentős szerep jut a terv 
megvalósításában, mivel a társaság az infrastruktúra jelentős fejleszté-
sét kérte cserébe. 

Folytatódó elbocsátások – Lengyelország 

A gazdasági minisztérium legfrissebb adatai szerint 2003 januárja és 
októbere között összesen 89 700 munkahely megszűnését jelentették be. 
A tényleges elbocsátások száma azonban ennél valamivel kisebb, mint-
egy 72 700 volt, ami kevesebb a 2002-ben regisztrált elbocsátásoknál. 

 
A továbbra is nagyarányú elbocsátásoknak két fő oka van. Az egyik 

az, hogy a társaságok igyekeznek a versenyképességüket fenntartani, 
ami a költségek (elsősorban a munkaerő-költségek) csökkentésére 
kényszeríti őket. A másik ok, hogy növekszik a lengyel munkaerő haté-
konysága, így azonos mennyiségű munka elvégzéséhez kevesebb em-
berre van szükség. 

2003-ban az építőiparban és a vendéglátásban került sor a legna-
gyobb arányú létszámleépítésekre. A legkevesebb elbocsátás a bányá-
szatban és az energiaiparban történt. Csődeljárás és felszámolás követ-
keztében a társaságoknak összességében mintegy 25%-a döntött a tö-
meges létszámleépítés mellett. 

A régiók viszonylatában Szilézia és Lubuskie munkaügyi hivatala az 
elbocsátott dolgozók számának csökkenését jelezte 2003-ban.  

Társasági szinten a lengyel távközlési társaság (TP) 6000 munka-
vállaló elbocsátását tervezi. A társaság közleménye szerint 2004. január 
1-jéig 4000 dolgozójuk fogadta el a felkínált leépítési csomagot. Az or-
szág egyik legnagyobb médiacsoportja, az Agora (amely a vezető or-
szágos napilapot, a Gazeta Wyborcza-t is kiadja), szintén leépítéseket 
tervez. 

Az elbocsátások az állami szektort – elsősorban az egészségügyet 
és a gyermekgondozási intézményeket – is érintik. A 100 000 embert 
foglalkoztató lengyel posta alkalmazottainak helyzete szintén bizonyta-
lan: noha a társaság hivatalosan tagadja, hogy létszámleépítést tervez-
nének, a gyakorlatban máris sor került néhány elbocsátásra. 

Fokozódó elbocsátások – Portugália 

A legfrissebb adatok szerint az elbocsátott dolgozók száma 2003-
ban több mint 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A kollektív létszámle-

 



építések száma is emelkedett, és egyre több határozott idejű szerződést 
sem újítanak meg. 

 
A 2003. évi adatok szerint 113 024 dolgozót bocsátottak el az év fo-

lyamán, ami 2002-höz képest 20,5%-os növekedést jelent. A nyilvántar-
tott munkanélküliek mintegy negyede az elbocsátást jelölte meg munka-
nélkülisége okaként. A leépítés leggyakoribb módja, hogy a határozott 
idejű szerződést a munkaadó nem hosszabbítja meg. 

A 2002. évi 71-hez képest 2003-ban összesen 94 társaságnál haj-
tottak végre kollektív létszámleépítést. Ezek a társaságok együttesen 
12 646 munkavállalót foglalkoztattak, akik közül 3236 elbocsátását ter-
vezték. Végül azonban 637 dolgozót bocsátottak el ténylegesen, 1357 
dolgozó munkaviszonyát még a kollektív létszámleépítést megelőzően 
közös megegyezéssel szűntették meg, 1160-an pedig más megoldást 
választottak (pl. korengedményes nyugdíjazás, átsorolás, áthelyezés).  

Elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy a növekvő létszámleépíté-
sek összefüggésben állnak a társaságok megszűnésének emelkedő 
tendenciájával. 2003-ban 2980 cég szűnt meg, szemben a 2002. évi 
2092 társasággal. Ezen felül azoknál a társaságoknál is csökkent a dol-
gozók létszáma, amelyek folytatják a működésüket. Ez a tendencia külö-
nösen a textil- és cipőiparban érezhető, ahol a termelés jelentős részét 
külföldre helyezték át. 

Üzembezárási megállapodások a Samsungnál és a Philipsnél – 
Spanyolország 

Megállapodás jött létre a vezetés, a munkástanácsok és a szak-
szervezetek között a Samsung és a Philips üzemeinek bezárásáról. A 
megállapodások rendelkeznek a végkielégítésről, a korai nyugdíjazásról, 
illetve az alternatív foglalkoztatási megoldásokról. 

 
Egy évvel azt követően, hogy a koreai Samsung elektronikai csoport 

bejelentette, hogy bezárja barcelonai üzemét, az üzem vezetősége és a 
szakszervezetek megállapodásra jutottak az üzem dolgozóinak nyújtan-
dó juttatásokról. 434 elbocsátásra kerülő munkavállaló végkielégítésben 
részesül. A végkielégítés összege 9200 euró azok esetében, akik egy-
éves szolgálati idővel rendelkeznek, míg a 14 évet meghaladó szolgálati 
idő után 55 000 euró jár. A végkielégítés kalkulációjának az alapja évi 46 
munkanapra járó fizetés plusz egy 8000 és 23 000 euró közötti extra 
összeg. Minden dolgozónak jár 2000 euró, ezen felül a szolgálati idő 

 



alapján egy 6000 (kevesebb, mint 1 év) és 23 000 euró (több mint 14 év) 
közötti összeget is kapnak. Így a dolgozóknak garantáltan legalább 8000 
eurót fizetnek.  

A végkielégítések összege dolgozónként átlagosan 25 000 euró, 
amely a társaságnak 24 millió eurót meghaladó költséget jelent. A mun-
kaerőt túlnyomó többségükben átlagosan 5 év szolgálati idővel rendel-
kező, 30 és 40 év közötti nők alkotják, akiknek havi átlagfizetése 1000 
euró körül mozog. 

A Samsung által felajánlott végkielégítési csomag a 434 dolgozó 
másutt történő elhelyezését is tartalmazza, akiknek legfeljebb 1 éven be-
lül 3 munkalehetőséget kínálnak fel a Samsung üzem, illetve a lakóhely-
ük 30 km-es körzetében. 

Ezen felül a társaság az ideiglenes munkaszerződéssel dolgozó 
mintegy 100 munkavállalónak 33 napi fizetésnek megfelelő végkielégí-
tést garantált. Ez a végkielégítés azon a 12 napi fizetésen felül jár, ame-
lyet a szerződésük lejártakor az őket kiközvetítő ügynökség fizet. 

A szakszervezetek elégedettek a megállapodással, véleményük 
szerint a lehetőségeknek megfelelő legjobb alkut kötötték. 

Február 10-én hasonló megállapodás jött létre a Philips cég vezető-
sége és a helyi szakszervezetek között a társaság barcelonai üzemének 
bezárásáról. 

Mintegy 30 munkavállalónak ajánlották fel korábbi fizetésük 82%-a 
alapján a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét. 

A többi 70 dolgozó minden szolgálati év után 45 napi, de legfeljebb 
42 havi fizetésnek megfelelő végkielégítést kap, továbbá az üzem terme-
lésétől függő prémiumban is részesül. Az utóbbi összege meghaladhatja 
a 7500 eurót. A szakszervezetek becslése szerint egyetlen dolgozó sem 
távozik a társaságtól 24 000 eurónál kevesebb végkielégítéssel. A dol-
gozók ezen felül segítséget kapnak ahhoz, hogy más társaságoknál he-
lyezkedhessenek el. 

Szerkezetátalakítás 

Szerkezetátalakítás a hajóépítő ágazatban – Málta 

A Malta Drydock Corporation mindig is Málta legnagyobb munka-
adója volt. Miután a sziget 1964-ben függetlenné vált, a társaság vezeté-
sét egy kereskedelmi vállalkozás vette át, amely az 1973/1974. pénzügyi 
évben könyvelhetett el először nyereséget. 1982-ben azonban a cég 
veszteségessé vált, és állami támogatásra szorult. A társaságot két egy-

 



ségre – Malta Drydocks és Malta Shipbuilding – osztották fel. Ennek el-
lenére a helyzet nem javult, és a hajójavítás, a fémmegmunkálás és a 
jachtok karbantartása terén egymást követő létszámcsökkentések sem 
hozták meg a kívánt eredményt. 

1997-ben egy nemzetközi tanácsadó cég azt javasolta, hogy a két 
szervezet együttes létszámát 2600-ról 900 főre csökkentsék, ezenkívül 
korlátozzák a túlórákat, és további költségcsökkentő intézkedéseket ve-
zessenek be. A kormány úgy döntött, hogy végrehajtja a javasolt változ-
tatásokat, és tárgyalásokat kezdett az érintett szakszervezettel. Hosszú 
és nehéz alkut követően a felek a szerkezetváltást illetően konszenzusra 
jutottak. 

A megállapodás értelmében a Malta Drydock és a Malta 
Shipbuilding felszámolásra kerül, 310 millió MTP (716 millió euró) adós-
ságállományát pedig leírják, hogy az újonnan létrejövő társaságot – 
Malta Shipyards – ne terhelje a korábbi adósság. Az állam visszaveszi a 
két felszámolt társaság valamennyi eszközét, és igény szerint bérbe adja 
az új társaságnak. 

Az új társaság 1700 embernek ajánlott munkát. A fennmaradó 900 
dolgozót leépítik vagy korengedményes nyugdíjba küldik. Az 56 éven fe-
lüliek a teljes nyugdíj kétharmadát kaphatják meg, míg az 50 és 55 év 
közöttieknek évente 20 heti fizetésnek megfelelő, egyösszegű kompen-
zációt ajánlottak fel 56 éves korukig. A 40 és 49 év közöttieknek a jelen-
legi alapbérük 3,25-szörösének megfelelő, de maximum 17 000 MP ösz-
szeget ajánlottak fel. A 40 év alattiak esetében a 15 évnél hosszabb 
szolgálati idővel rendelkezők minden szolgálati évük után nyolcheti fize-
tésüket, legfeljebb 12 000 MP végkielégítést kaphatnak, az ennél rövi-
debb szolgálati időért pedig legfeljebb 10 000 MP jár. Összesen 418 dol-
gozó ezt a lehetőséget választotta, míg a többieket egy új társasághoz 
helyezték át. Így senki sem marad akarata ellenére munka nélkül, folya-
matos lesz a munkaviszonyuk, és a fizetésük sem csökken. 

Azokra, akik a Malta Shipyards állományába kerültek, új foglalkozta-
tási feltételek vonatkoznak, amelyek jobbak a korábbiaknál, ugyanakkor 
csökkentik a túlórákat és a pazarlást. Két műszakban folyik majd a mun-
ka: az első műszak reggel 7.30-tól 14.30-ig, a második 14.30-tól 22.00-ig 
tart. Szükség esetén éjszakai műszakot is lehet vállalni, és az így kelet-
kező túlórákért műszakpótlékot fizetnek. Minden több műszakban dolgo-
zónak heti 35 órát kell teljesítenie, ami rövidebb a korábbi munkaidőnél. 
Az időveszteség kiküszöbölése érdekében a dolgozók ezentúl nem a 
dokk kapujánál, hanem a műszak kezdetekor, közvetlenül a munka- 
helyükön blokkolnak.  

 



Az új megállapodás értelmében a nehéz feltételek között, szűk tér-
ben, illetve nagy magasságban dolgozók pótlékot kapnak. A megállapo-
dás hatályba lépését követően, amennyiben a munkások az elvárt telje-
sítményt nyújtják, akkor a túlórák csökkentése miatti jövedelemkiesé-
süket műszakpótlékkal fogják kompenzálni. Ezen felül fizetésemelésben 
is részesültek. Végezetül, a korábbi beteg- és életbiztosítási alapokat 
felszámolják, és egy új, mindkét területre kiterjedő biztosítással váltják 
fel. 

A megállapodás 2004. január 1-jétől hat évig marad hatályban, bár a 
szakszervezeteknek három év elteltével lehetőségük lesz felülvizsgálati 
módosítások benyújtására. 

Nyugdíj 

Gondok a nyugdíjak csökkentése miatt – Németország 

A kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik a nyugdíjjogosult-
ság idei megnyirbálása miatt. Az IG Metall szakszervezet meg akar tá-
madni egy, a munkanélküliek nyugdíjára vonatkozó bírósági döntést, mi-
vel véleményük szerint az az érintettek nyugdíjának 18%-os csökkenté-
séhez vezet. 

 
2004. február 25-én Kasselben a szövetségi szociális bíróság 

(Bundessozialgericht) úgy határozott, hogy a 65 éves koruk előtt nyug-
díjba vonuló munkanélküliek nyugdíját csökkenteni kell. Az ügyet egy 
1939-ben született dolgozó vitte a bíróság elé, aki 1997-ben történt elbo-
csátását megelőzően 530 hónapig dolgozott, és folyamatosan fizette a 
járulékot a társadalombiztosítási alapba.  

1999-ben, 60 éves korában kezdték számára folyósítani a mintegy 
10%-kal (a 65. életévéig hiányzó minden hónap után 0,003%-kal) csök-
kentett öregségi nyugdíjat. A férfi azt állította, hogy neki teljes összegű 
nyugdíj jár, mivel a munkanélküliek nyugdíjkorhatárának 1996-ban, 60-
ról 65 évre történt emelésekor a jogszabály lehetővé tette, hogy bizonyos 
feltételek mellett ettől eltérjenek. A bíróság azonban úgy döntött, hogy az 
illető nem felel meg ezeknek a feltételeknek. 

Ennek ellenére a fémipari dolgozók szakszervezete, az IG Metall, ki-
jelentette, hogy véleménye szerint alkotmányellenes, hogy a munkanél-
küliek teljes összegű nyugdíjjogosultságának korhatárát 60-ról 65 évre 
emeljék. Hangsúlyozták, hogy ez az intézkedés különösen azokat a 
munkavállalókat sújtja, akik a nehéz gazdasági helyzetben lévő ágaza-

 



tokban, például az acéliparban és a hajógyártásban dolgoznak. Az ezek-
ben az iparágakban zajló létszámleépítések kezelésének egyik legfőbb 
eszköze a korengedményes nyugdíj felajánlása, és ha a teljes összegű 
nyugdíjjogosultság korhatárát folyamatosan emelik, az különösen hátrá-
nyosan érinti ezeket az embereket. A szakszervezet úgy véli, hogy ez 
végső soron a nyugdíjak összegének 18%-os csökkenéséhez vezethet, 
és több mint 10 000 fémipari dolgozót érinthet. A szakszervezet ezért 
fellebbezni kíván a bíróság határozata ellen. 

Ehhez járul még a nyugdíjak befagyasztása, valamint a nyugdíjasok 
egészségügyi járulékának emelése, amely 2004 áprilisától Németország 
történelmében először 20 000 nyugdíjas járadékának reálérték-
csökkenését eredményezi.  

A legújabb nyugdíjreform-tervezetek – Olaszország 

Az olasz kormány nyilvánosságra hozta legújabb nyugdíjreformmal 
kapcsolatos terveit, amelyek bizonyos kérdések tekintetében kompro-
misszumokat tartalmaznak. A reform a teljes nyugdíjra jogosító nyugdíj-
korhatár felemelésére összpontosul, és arra kíván ösztönözni, hogy a 
munkavállalók minél később vegyék igénybe a nyugdíjat. 

 
Az olasz jóléti miniszter ismertette kormánya új nyugdíjreform-

tervezetét. Az öregségi nyugdíjjal kapcsolatban, amelyről a kormány 
nem tudott dűlőre jutni a szakszervezetekkel, kompromisszumot ajánla-
nak. Jelenleg a 35 év munkaviszonnyal rendelkezők 57 éves korban tel-
jes összegű nyugdíjra jogosultak. A kormány emelni kívánja ezt a korha-
tárt, de a jelen javaslatában fokozatos bevezetést ajánl. Ennek megfele-
lően 2008 elejétől a 35 év szolgálati idővel rendelkezők 60 éves koruk-
ban lesznek teljes összegű nyugdíjra jogosultak. Ezt követően a nyugdíj-
korhatár 2010-ben 61, 2014-ben pedig 62 évre nő. 

A kormány ösztönzéseket is kínál mostantól a 2007 végéig tartó 
időszakra azoknak, akik a nyugdíjba vonulás helyett hajlandóak tovább 
dolgozni. Ezeknek az embereknek nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük, 
ami a jövedelmük átlagosan bruttó 32,7%-os növekedését jelenti. A kor-
mány nem tervezi az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezések mó-
dosítását. Az öregségi alapnyugdíj korhatára változatlanul 60 év marad a 
nők, és 65 év a férfiak számára.  

A szakszervezetek mindazonáltal azon az állásponton vannak, hogy 
az ország két korábban – 1992-ben és 1995-ben – végrehajtott nyugdíj-
reformja már kellőképpen javította a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. 

 



Azzal vádolják a kormányt, hogy eltúlozza a további nyugdíjreformok 
szükségességét. 

Amennyiben a módosításokat elfogadják, azok a 2006. évi általános 
választásokat követően, 2008-ban lépnek majd hatályba. 

Megállapodás a nyugdíjköltségek fedezetéről – Hollandia 

A társadalmi partnerek és a kormány megállapodásra jutottak a 
nyugdíjköltségek fedezetének módjáról. 

 
A SER Munkaügyi Alapítványnál zajlott háromoldalú tárgyalásokat 

követően megállapodás született arról, hogy a nyugdíjalapoknak olyan 
összegű járulékot kell megállapítaniuk, amely fedezi a költségeiket, és az 
éves jelentésükben ezt is szerepeltetniük kell. Az elmúlt három évben a 
nyugdíjjárulékok mintegy 40%-kal emelkedtek, mára a bérek 14%-át te-
szik ki. 

A VNO-NCW munkaadói szövetség arra számít, hogy a munkaadók 
járulékai tovább emelkednek, bár ez az emelés nem éri el a kormány, 
valamint a nyugdíj- és biztosítási kamara (Pensione en Verzerings-
kamer) által javasolt mértéket. Általánosságban a nyugdíjjárulék kéthar-
madát a munkaadók fizetik, míg a fennmaradó egyharmada munkaválla-
lókat terheli.  

A szövetség elégedett a megállapodással, amely egyrészt biztosítja 
a nyugdíjalapok tevékenységének felügyeletét, másrészt meghatározza 
azok járulékos költségeit. A társadalmi partnerek – akik a fő döntéshozók 
a nyugdíjalapoknál – nagyobb rugalmasságot szeretnének, és mérsékel-
ni kívánják a nyugdíjkamara felügyeleti szerepét. 

A tőzsde összeomlása, a túl alacsonyan megállapított járulékok és a 
növekvő nyugdíjfizetési kötelezettségek következményeként az alapok 
az 1990-es években felhalmozott tőketöbbletük jelentős részét elvesztet-
ték. A társadalmi partnerek vállalták, hogy gondoskodnak a nyugdíjalap-
ok megfelelő finanszírozásáról, és elismerték, hogy 40 évenként előfor-
dulhat, hogy az alapok pénzügyi tartalékai nem elégségesek. 

Segély 

Vita a gyermekgondozási ellátások feltételeiről – Ausztria 

Gondokat okoz a gyermekgondozási segély új rendszere, mivel sok 
szülő keresete meghaladja a megengedett mértéket, ezért várhatóan 
vissza kell majd fizetniük a juttatást. 

 



A 2002 januárjában bevezetett rendszer értelmében a szülők a 
gyermekük 30 hónapos koráig havi 436 euró gyermekgondozási segély-
ben részesülnek. Amennyiben azonban a segélyben részesülő szülő 
éves jövedelme meghaladja a 14 600 eurót, a segélyt vissza kell fizetnie. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez a veszély több ezer anyát fe-
nyeget, mivel a rendszer által megengedettnél többet kerestek. A kor-
mányt kritizálók véleménye szerint a jövedelem kiszámításának módja 
annyira bonyolult, hogy az anyákat nem lenne szabad a visszafizetésre 
kötelezni. 

Az osztrák kormány a maga részéről kijelentette, hogy az első alka-
lommal nem veszik még szigorúan a visszafizetési kötelezettséget, 
ugyanakkor a kabinet egyes tagjai szerint a szövetségi kancellár ragasz-
kodik a törvény betűjéhez. Szóba került a törvény teljes körű felülvizsgá-
lata is, amely során megemelnék a jövedelemhatárokat, és egyértelművé 
tennék, hogy mi minősül jövedelemnek. 

A vasúttal munkába járás vonzóvá tétele – Belgium 

2005-től a belga vállalatoknak lehetőségük lesz olyan megállapodá-
sok megkötésére a nemzeti vasúttársasággal, amelyek a munkavállalóik 
számára ingyenes utazást biztosítanak a munkába járásra. 

 
A munkavállalók vasúti utazási költségeinek 80%-a a vállalatokat 

fogja terhelni, míg a fennmaradó 20%-ot az állam állja. A kormány azon-
ban nem erőlteti rá a vállalatokra a megállapodás megkötését, a döntést 
rájuk bízza. A költségek 20%-ának megfizetésén felül az állam azt is ter-
vezi, hogy beruházásokat eszközöl a vasúti infrastruktúra fejlesztésére, 
többek közt nagyobb autóparkolókat építenek a vasútállomások mellett. 
Ez a terv része annak a kormányzati politikának, amellyel arra kívánják 
ösztönözni az embereket, hogy a tömegközlekedési eszközöket gyak-
rabban vegyék igénybe. 

A munkaadóknak fenntartásaik vannak a rendszerrel kapcsolatban, 
mivel attól tartanak, hogy a munkavállalók ezt az ingyenes utazást ked-
vezménynek tekintik majd, és így az nem alkotja részét a munkabérnek. 
Ezáltal az ingyenes utazás csupán csak többletterhet jelentene a társa-
ságoknak. Ha azonban az ingyenes utazás pénzügyi hatását beszámít-
ják a bérszínvonalba, akkor a munkavállalók is pozitívabban állnak a ja-
vaslathoz. 

A szakszervezeteknek szintén vannak kétségeik. Attól tartanak, 
hogy ha ezt a kérdést bevonják az ágazati és társasági szintű kollektív 

 



alkuba, azzal a szakszervezetek tárgyalási pozícióit rontják. Ráadásul, 
mivel a munkaerőnek csupán 7%-a veszi igénybe a vasúti szolgáltatáso-
kat, a munkavállalók többsége számára ez nem jelent kedvezményt. 
Ezért a szakszervezet azt javasolja, hogy az ingyenes utazást terjesszék 
ki a villamosokra, a metróra és a buszokra is. 

Már jelenleg is számos munkavállaló élvezi az olcsóbb utazás elő-
nyeit, mivel a legtöbb munkaadó a dolgozók vasúti bérletének akár 60%-
át is állja. 2004. március 1. óta számos közalkalmazott is ingyen utazik, 
és ezt a kedvezményt hamarosan valamennyi közalkalmazottra kiterjesz-
tik. Végezetül sok nagy magáncég már most is biztosítja a munkavállalói 
számára az ingyenes vagy jelentősen kedvezményes vasúti utazást.  

Megállapodások a magánszektorban – Dánia 

A magánszektorban zajló kollektív tárgyalások a főbb területeken 
megállapodásokat eredményeztek, noha a végleges rendezés még várat 
magára, mert az anyasági ellátás kiterjesztésének kérdésében még nem 
alakult ki konszenzus.  

 
Amint az várható volt, az első megállapodás 2004. február 1-jén az 

iparban született meg, és mintegy 225 ezer munkavállalót érint. Megfi-
gyelők szerint ez a megállapodás mintaként szolgálhat a magánszektor 
egyéb területei, köztük a kereskedelem, a szolgáltatások, az építőipar, a 
közlekedési szektor és az élelmiszer-feldolgozás kollektív tárgyalásai-
hoz. A kollektív szerződés 3 évig lesz érvényben, és az alábbi főbb ren-
delkezéseket tartalmazza: 

– a minimális órabér felemelése 2004-ban 88,40 DKK-ról 90,65 
DKK-ra, amelyet 2005-ben és 2006-ban további 2,25 DKK-emelés 
követ; 

– a szakmunkástanulók fizetését évi 4,5%-kal emelik; 
– a fizetett szülési szabadság 14-ről 20 hétre nő, erre a hat hétre az 

órabért 135 DKK-ban maximalizálták; 
– a betegszabadság időtartama 5-ről 9 hétre nő. Ha a munkavállaló 

gyermeke ápolására vesz ki szabadságot, akkor egy hétig a ren-
des fizetését kapja; 

– a 3 évet meghaladó szolgálati idővel rendelkező munkavállalók 
leépítés esetén két hét továbbképzésre, illetve oktatásra jogosul-
tak, amelyet a munkaadó fizet; 

– a nyugdíjazással kapcsolatos rendelkezések kedvezőbbek lettek; 
– a hétvégekre és a nemzeti ünnepekre magasabb bér jár; 

 



– a rugalmas munkaidőre és egyéb üzemi szinten rendezendő ked-
vezményekre való jogosultságot kiterjesztik; 

– a kollektív megállapodás egyes részeit (pl. szülési szabadság, le-
építés) felfüggesztik abban az esetben, ha ezeken a területeken 
új törvényi szabályozás lép életbe. 

A szakszervezetek szerint a béremelés túl alacsony, noha 1%-kal 
meghaladja a várható 2%-os inflációt. A megállapodás legellentmondá-
sosabb része azonban az egyes elemek felfüggesztésének kilátásba he-
lyezése, új törvények életbe lépése, illetve a szülési szabadság meg-
hosszabbítása esetén. Az iparban a nők aránya viszonylag alacsony, 
más ágazatokban, például a kereskedelemben és a szolgáltatásban 
azonban nehézséget okozhat a meghosszabbított szülési szabadság fi-
nanszírozása.  

A fizetett szülési szabadság meghosszabbítása miatt a kereskedel-
mi és szolgáltatási ágazatokban zajló tárgyalások többször is megsza-
kadtak. Ugyanez történt az építőiparban, a közlekedésben és az élelmi-
szeriparban is. Február 12-én a hivatalos békítő a közbelépés mellett 
döntött, és azt javasolta a tárgyaló feleknek, hogy a szülési szabadság 
kérdésének rendezését halasszák egy későbbi időpontra. Ennek ered-
ményeként február 18-án az építőiparban, február 19-én a kereskede-
lemben és a szolgáltató ágazatokban, február 20-án pedig a közleke-
désben és az élelmiszeriparban is hasonló kollektív szerződéseket írtak 
alá.  

A szülési szabadság kérdésének megoldása várhatóan nem lesz 
egyszerű. Felmerült egy központi alap létrehozása az anyasági juttatás 
finanszírozására, de egyes munkaadói szervezetek ragaszkodnak a sa-
ját alap fenntartásához. 

Szakszervezet/társadalmi partnerek 

Társadalmi párbeszéd indult a helyi és regionális  
közigazgatásban – EU 

2004 januárjában egy új ágazati társadalmi párbeszéd-bizottságot 
állítottak fel a helyi és regionális kormányzati szektorban. A bizottság az 
európai foglalkoztatási stratégia helyi vonatkozásaitól az újonnan csatla-
kozó államokban zajló társadalmi párbeszéd erősítésén át az ágazatot 
érintő európai politikákig a kérdések széles körének megvitatását tűzte ki 
célul. 

 

 



Az új bizottság a munkaadók szervezeteinek, az európai önkor-
mányzati és regionális munkaadók platformjának és a közalkalmazot- 
ti szakszervezetek európai konföderációjának képviselőiből áll. A bizott-
ság első ülésén, amelyen a régi és új európai tagországokból mintegy 
negyvenen vettek részt, elfogadták a szervezeti szabályzatot és a két-
éves munkaprogramot. A bizottság az alábbi kérdéskörökkel kíván fog-
lalkozni: 

– az európai foglalkoztatási stratégia helyi és regionális dimenziói; 
– az újonnan csatlakozott tagországok társadalmi párbeszédének 

erősítése; 
– válasz a helyi és regionális közigazgatást érintő, pl. a közbeszer-

zéssel, illetve az állami/magán partnerségekre vonatkozó EU-poli-
tikákra. 

A bizottság első ülésén a résztvevők a távmunkáról is aláírtak egy 
közös nyilatkozatot. A nyilatkozat célja, hogy támogassa a 2003-ban 
megkötött ágazatközi megállapodás rendelkezéseinek bevezetését az 
önkormányzati szektorban. A nyilatkozat arra ösztönzi az érintett feleket, 
hogy a távmunkára vonatkozó politikák kidolgozásakor, illetve az azzal 
kapcsolatos megállapodások megkötésekor vegyék figyelembe ezt az 
ágazatközi megállapodást. A nyilatkozatot aláíró felek vállalták, hogy 
nyomon követik a fejleményeket ezen a területen, és 2005-ben értéke-
lést készítenek a kialakult helyzetről. 

A munkaadói szervezetek és szakszervezetek egyesülései –  
Finnország 

A Finn Ipari Munkaadók Szövetsége (TT) és a Szolgáltatási Ágaza-
tok Munkaadóinak Szövetsége (PT) egyesülését követően, 2005. január 
1-jén új munkaadói szervezet kezdi meg a működését. Ugyanakkor  
6 szakszervezet jelentette be azt a szándékát, hogy 2006-ban egyesül-
nek. 

 
Február közepén, miután a TT és a PT igazgatótanácsa jóváhagyta 

az egyesülést, bejelentették, hogy Finn Ágazatok Szövetsége (Elin-
keinoelämän keskusliitto – EK) néven új szervezetet hoznak létre. Noha 
a szövetség hivatalosan csak 2005. január 1-jén jön létre, a szervezet 
már 2004 őszén megkezdi működését. Az egyesülés fő oka az az elkép-
zelés, hogy egy új, nagyobb szervezet jobban tudja majd érvényesíteni 
tagjai érdekeit. Az új szövetségben minden tagszervezetnek legalább 
egy képviselője ül majd az igazgatótanácsban. Az első két év átmeneti 

 



időszakában az igazgatótanácsi és bizottsági helyeket kétharmad-
egyharmad arányban osztják meg a TT és a PT tagjai között. Az új szö-
vetségnek mintegy 15 ezer tagvállalata lesz, amelyek összesen 900 ezer 
munkavállalót foglalkoztatnak, a finn bruttó nemzeti össztermék (GDP) 
70%-át, az ország kivitelének pedig 95%-át képviselik. 

Eközben a szakszervezetek is egyesülést készítenek elő. 2003 ta-
vaszán az állami szektorban működő hat szakszervezet indította el az 
egyesülési folyamatot. A tervek szerint az új szövetség 2006 elején kezdi 
meg működését. A mintegy 205 ezer önkormányzati dolgozót tömörítő 
KTV mellet öt kisebb szakszervezet vesz részt benne: az állami alkalma-
zottak és speciális szolgáltatások országos szakszervezete (VAL); az 
állami alkalmazottak szervezete (VTY); a finn vámügyi dolgozók szak-
szervezet (Tilliliitto); a finn börtönőrök szakszervezete (Vankila-
virkailijoiden liitto); és a parti őrség szakszervezete (Merivartioliitto). 

Ezek a szakszervezetek együttesen mintegy 250 ezer munkavállalót 
képviselnek, így a tagok számát tekintve az egyesülést követően Finnor-
szág legnagyobb szakszervezetévé válnak. Az új szervezetben egyér-
telműen a nők lesznek többségben. 

Az összeolvadó szakszervezetek úgy vélik, hogy erőforrásaik egye-
sítésével nagyobb súlyuk lesz a társadalomban, és így a tagjaik érdekeit 
jobban tudják majd képviselni. 

Új elnöke van az FO-nak – Franciaország 

2004. január 7-én az FO szakszervezeti szövetség 20. kongresszu-
sának végén Jean-Claude Mailly-t választották a szervezet új elnökévé. 

 
Az FO a harmadik legnagyobb szakszervezeti szövetség Franciaor-

szágban. Az új elnök folytatni kívánja elődje „establishment”-ellenes poli-
tikáját. A kongresszuson új végrehajtó bizottságot is választottak. A bi-
zottság 13 tagja között egyaránt megtalálhatók a szakszervezeti mozga-
lom mérsékeltebb, reformpárti képviselői, akik egy békésebb politikát 
támogatnak, és a fennálló rendszert támadó, baloldali tagok is. Az új el-
nök kifejezte szándékát, hogy folytatni kívánja az elődje által megkezdett 
munkát, és kiemelte annak fontosságát, hogy fenntartsák a szervezet 
egységét. Továbbra is biztosítják majd a szakszervezetek függetlensé-
gét, a szabad szervezkedés jogát, és támogatják a kollektív megállapo-
dásokat. 

A kongresszust az európai szakszervezetek szövetségével szem-
beni éles kritikai megnyilvánulások jellemezték. A szervezetet azzal vá-

 



dolták, hogy támogatja a szakszervezeti mozgalom integrációját egy 
olyan Európa létrehozásába, amely véleményük szerint „túlságosan libe-
rális”. 

A CGTP új követelései – Portugália 

A portugál dolgozók általános szövetségének (CGTP) 10. kongresz-
szusán jóváhagyták azokat a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kap-
csolatos irányelveket, amelyek elsősorban olyan területekre összpontosí-
tanak, mint a munka minőségének javítása, a fizetések emelése, a mun-
kahelyi egyenlőség biztosítása és a diszkrimináció felszámolása. 

 
A fizetések terén a CGTP valamennyi munkavállaló számára 5%, de 

minimum havi 25 euró béremelést követel. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a szövetség 2004 második felétől a minimálbér 25 euróval (382 eu-
róra) történő növelését, és a nyugdíjak hasonló emelését várja el. 

A munkaerőpiac vonatkozásában a szövetség kijelentette, hogy 
küzdeni fog a diszkrimináció felszámolásáért, valamint az alkalmi és fe-
ketemunka gyakorlatának megszűntetéséért. Azt kívánják elérni, hogy 
törvényben biztosítsák a bevándorló munkavállalók egyenlő jogait. 

A szövetség szerint halaszthatatlan feladat a dolgozók szakmai kész-
ségeinek fejlesztése. Ezért azt követelik, hogy minden társaságot kötelez-
zenek arra, hogy munkavállalóiknak legalább 10%-át részesítsék szakmai 
továbbképzésben. Ezen felül minden dolgozó évente legyen jogosult 
2004-ben 20, 2005-ben pedig 35 óra hivatalosan elismert képzésre. 

A CGTP-nek számos társadalombiztosítással kapcsolatos követelé-
se is van, amelyek célja a portugál társadalombiztosítási rendszerek 
fenntarthatóságának biztosítása. Ellenzik a kormány által tervezett táp-
pénzcsökkentést a 90 napnál rövidebb betegszabadságok esetén. Fel-
szólítják továbbá a kormányt, hogy csökkentse a jövedelemadót, és har-
coljon az adócsalók és az adót nem fizetők ellen. A CGTP prioritásai kö-
zött a munkavédelem is szerepel. A szövetség célja a munkahelyi bal-
esetek és megbetegedések csökkentése. 

A szövetség véleménye szerint az országnak égető szüksége van 
egy valódi gazdaság- és társadalomfejlesztési stratégiára, amelyet a kö-
vetkező hat tengely mentén kell kidolgozni: 

– értékesebb, jobb minőségű szolgáltatások kialakítása; 
– innováció, a termékek és szolgáltatások folyamatos javítása; 
– a termelékenység növelése a munkaadók, valamint a társaságok 

vezetőségének szemléletváltása révén; 

 



– beruházás a minőségi foglalkoztatásba (szakmai továbbképzés, új 
technológiák); 

– a kötelezettségek helyett az etikán alapuló, a jelenlegitől eltérő 
kapcsolat az állam és a polgárok között; 

– az ipar védelme, különös tekintettel a kiválóan képzett munkaerőt 
foglalkoztató high-tech cégekre. 

Ezek a követelések szolgálják az alapját a CGTP platformjának a 
versenyképességgel és foglalkoztatással kapcsolatban a társadalmi 
partnerekkel folytatandó tárgyalásokon. 

 
Összeállította: Csépán Lilla 
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