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Veszélyben az EU foglalkoztatási  
célkitűzések megvalósítása 

Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiáját 1997-ben a munkanélkü-
liség csökkentése és a foglalkoztatás javítása érdekében dolgozták 
ki. Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott ülé-
sén már konkrét – 2005-re, illetve 2010-re elérendő – foglalkoztatási 
célszámokat is kitűzött. Az EU ambiciózus gazdasági és foglalkozta-
tási céljainak megvalósításához a közösség egészében gyors fejlő-
désre lenne szükség. A termelékenység növekedésének globális 
lassulása következtében azonban a munkahelyteremtés terén Euró-
pa némileg elmarad a kitűzött céloktól. Az Európai Bizottság 2004-
ben nyilvánosságra hozott közös foglalkoztatási jelentése megvizs-
gálta, hogy mennyire sikerült az egyes országoknak a közös straté-
giát a gyakorlatba átültetniük. Az alábbiakban a jelentés megállapí-
tásait ismertetjük. 
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Előzmények  

Az ambiciózus Lisszaboni célok között – amelyek révén az Európai 
Uniót 2010-re a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kí-
vánják alakítani – szerepel a kibővített közösség foglalkoztatási rátájá-
nak 70%-ra emelése. Az EU vezetői a Lisszabonban meghatározott cé-
lokat 2001-ben Stockholmban azzal egészítették ki, hogy az idősebbek 
(55-64 év közöttiek) foglalkoztatási rátájának el kell érnie az 50%-ot, 
2002-ben a barcelonai értekezleten pedig a nyugdíjkorhatár 60-ról 65 
évre történő emelését tűzték ki 2010-re. 

2003-ra azonban a világgazdaság növekedési üteme lelassult, ami-
nek következtében az EU-ban megtorpant a foglalkoztatottság növeke-
dése. Bár a foglalkoztatottak száma összességében nem csökkent, a 



termelékenységben és a ledolgozott órák számában visszaesés mutat-
kozott, miközben emelkedett a tényleges munkanélküliek száma. Ezek-
nek a tényezőknek a hatására veszélybe kerültek a lisszaboni – és az 
azokat követő – célkitűzések, amelyek eléréséhez az évtized végéig 
évente 3 millió új munkahelyet kellene létrehozni. Ami az idősebbek fog-
lalkoztatásának arányát illeti, ott csakugyan mutatkozott némi javulás, ez 
azonban még mindig 10%-kal elmarad a kitűzött 50%-tól.  

Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 

1997-ben, az európai foglalkoztatási stratégia kidolgozásakor a 
munkanélküliség Európában átlagosan elérte a 10,6%-ot. A közös stra-
tégia – amelynek célja a munkanélküliségi ráta csökkentése és a foglal-
koztatottság javítása volt – a tagállamok éves nemzeti akciótervein ala-
pul. Ezekben az akciótervekben az egyes országok az Európai Bizottság 
évente nyilvánosságra hozott irányelvei mentén meghatározzák saját 
szociális és munkaerő-piaci politikájukat. Az Európai Bizottság és az Eu-
rópai Tanács minden évben kiad egy közös foglalkoztatási jelentést, 
amelyben ismerteti az egyes tagországok helyzetét. Ezt követően a fog-
lalkoztatás javítását célzó ajánlásokat tesznek a következő évre vonat-
kozóan. 

Ez a foglalkoztatási stratégia szoros összhangban áll a 2000-ben el-
fogadott és 2003-ban felülvizsgált „lisszaboni célokkal”. A 2003. és 2006. 
közötti időszakra vonatkozó módosított stratégia az alábbi általános cél-
kitűzésekre épül: 

– teljes foglalkoztatottság; 
– minőségi, termelékeny munkavégzés és 
– erősebb társadalmi kohézió. 
A stratégia ezeken az általános célokon túl 10 konkrét irányelven 

alapul: 
– preventív és aktív munkaerő-piaci politika;  
– a vállalkozások ösztönzése;  
– a változások kezelése és az alkalmazkodó készség fejlesztése;  
– a humántőke fejlesztése;  
– a munkaerő-ellátás javítása és az aktív öregkor támogatása;  
– nemek közötti egyenlőség;  
– a hátrányos helyzetűek integrálása;  
– jobb bérezés;  
– a feketemunka felszámolása;  
– a regionális aránytalanságok kezelése. 

 



Az Európai Bizottság 2004. évi foglalkoztatási jelentése 
A jelentés részletesen foglalkozik az egyes tagországok helyzetével, 

gazdasági és foglalkoztatási teljesítményével, foglalkoztatáspolitikájával, 
és megvizsgálja a bizottság 2003. évi ajánlásaira tett válaszintézkedése-
it. Európa 2002–2003-ban gazdasági visszaesésen ment keresztül, 2003 
elejére a foglalkoztatás növekedése is leállt, 2004–2005-ben pedig csu-
pán lassú emelkedésre számítanak. Az mostanra nyilvánvalóvá vált, 
hogy az EU nem tudja elérni a 2005-re kitűzött 67%-os foglalkoztatottsá-
got (a jelenlegi ráta 64,3%). Ezen felül az idősebb munkavállalók 50%-os 
munkaerő-piaci részvételének megvalósítása is meglehetősen távolinak 
tűnik. Kedvezőbb hír ugyanakkor, hogy a nők foglalkoztatási aránya 
2002-ben 55,6% volt, és jó az esélye annak, hogy ez 2005-re elérje a 
kitűzött 57%-ot. (Az egyes tagországok adatait az 1. táblázatban ismer-
tetjük.)  

1. táblázat 
Az egyes tagállamok eredményei a lisszaboni foglalkoztatási  

célokhoz képest 
 

A foglalkoztatási ráta 
Nők Idősek Általános 

15–64 55–64 

Ország 

A munkaerő %-ában, 2002-ben 
Ausztria 69,3 63,1 30,0 
Belgium 59,9 51,4 26,7 
Dánia 75,9 71,7 57,8 
Egyesült Királyság 71,7 65,3 53,5 
Finnország 68,1 66,2 47,8 
Franciaország 63,0 56,7 34,8 
Görögország 56,7 42,5 39,7 
Hollandia 74,4 66,2 42,3 
Írország 65,3 55,4 48,1 
Luxemburg 63,7 51,6 28,3 
Németország 65,3 58,8 38,4 
Olaszország 55,5 42,0 28,9 
Portugália 68,2 60,8 50,9 
Spanyolország 58,4 44,1 39,7 
Svédország 73,6 72,2 68,0 
EU átlag 64,3 55,6 40,1 
2005. lisszaboni célszám 67,0 57,0 – 
2010. lisszaboni célszám 70,0 60,0 50,0 



A munkanélküliség emelkedő tendenciát mutat: a 2001. decemberi 
7,5%-os mélyponthoz képest 2003-ban átlagosan 8,1% volt. Mindazonál-
tal a jelentés hangsúlyozza, hogy az elmúlt néhány év során elindított 
reformfolyamatok hatására az európai munkaerőpiac megerősödött, és 
jobban tud alkalmazkodni a megrázkódtatásokhoz. Ha azonban a gaz-
dasági fellendülés nem indul be, és nem kerül sor további munkaerő-
piaci reformokra, akkor nagy a veszélye annak, hogy a foglalkoztatás 
stagnálni fog, és nő az inaktivitás, illetve a munkanélküliség. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy 1997 – a stratégia életbe lépése – óta összessé-
gében, a szezonálisan korrigált munkanélküliség 2,6%-kal csökkent. A 
tagállamok közül különösen Spanyolország, Írország és az Egyesült Ki-
rályság ért el jelentős javulást (2. táblázat). 

 
2. táblázat 

Az EU tagországok szezonálisan korrigált munkanélküliségi rátája  
(%-ban) 

1997. szeptember és 2004. január 
 

Ország 1997. szeptember 2004. január 
Ausztria 4,5 4,5 
Belgium 9,5 8,4 
Dánia 5,8 6,1 
Egyesült Királyság 7,2 5,4 (2003. november) 
Finnország 13 9,0 
Franciaország 12,6 9,5* 
Görögország n.a. 9,2 (2003. szeptember) 
Hollandia 5,4 (1997. augusztus) 4,3 
Írország 10 4,6 
Luxemburg 3,7 3,9 
Németország 10,0 9,2 
Olaszország 12,1 (1997. július) 8,4 (2003. október) 
Portugália 6,1 6,7 
Spanyolország 19,9 11,2 
Svédország 9,8 6,0 
EU átlag 10,6 8,0 

 
* Valószínűleg alábecsült adat, hiszen a munkanélküli-segély rendszerének 2004. 
január 1-jei reformja következtében feltehetően csökkent a regisztrált munkanélküliek 
száma. 

 



Az európai foglalkoztatási stratégia három fő  
célkitűzésének megvalósítása 

Teljes foglalkoztatás 

Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy bár egyes tagállamok 
nemzeti terveiben a korábbinál ambiciózusabb célkitűzések szerepelnek, 
ezeket a célokat csakis a reformok következetes megvalósításával lehet 
elérni. A reformfolyamat számos területen, például a munkaerő-piaci 
részvétel terén, kétség kívül felgyorsult, a munkahelyteremtés feltételei-
nek javításáról azonban ez nem mondható el. 

Minőségi, termelékeny munkavégzés 

Az elmúlt évtizedben a munkaerő termelékenységének növekedése 
az Egyesült Államokhoz képest aggasztó visszaesést mutatott az EU-
ban. A bizottság véleménye szerint a tagországok nemzeti terveiben 
szereplő termelékenységi célok megállapításakor nem kellően tárták fel 
a munka minősége és a termelékenység közötti összefüggéseket. Mind-
azonáltal bíztató előrelépés tapasztalható a minőség javulásában, noha 
ezen a téren akad még tennivaló. Különösen a képzés, a szaktudás, a 
nemek közötti egyenlőtlenség csökkentése (kivéve a fizetések közötti 
különbséget), valamint a munkavédelem javítása terén sikerült jelentős 
előrelépést elérni. 

Erősebb társadalmi kohézió  

A nemzeti akciótervekből egyértelműen kitűnik, hogy a társadalmi 
kohézió erősítésében a foglalkoztatottság központi szerepet játszik. En-
nek ösztönzése érdekében egyes tagországok a bérek általános javítá-
sának politikáját követik, míg mások konkrét célcsoportokra összpontosí-
tanak. Sok tagország hangsúlyozza, hogy a társadalmi kohézió erősíté-
séhez nem eléges csupán a foglalkoztatási politikát javítani. 

A 10 konkrét irányelv megvalósulása 

1. Preventív és aktív munkaerő-piaci politika 

Előrelépés történt annak a célnak az elérése téren, hogy valamennyi 
állástalan ember már a munkanélküliség korai szakaszában részesüljön 
az egyéni álláskeresési és útmutatási szolgáltatásokban. Ezzel párhu-



zamosan a pályakezdő és idősebb munkanélküliek esetében is sikerült 
elérni, hogy rövidebb idő alatt részesüljenek átképzésben, illetve más 
olyan szolgáltatásban, amely az „újrakezdést” megkönnyíti számukra. 

Sajnálatos módon az inaktív emberek – különösen a nők – bevoná-
sára már kevesebb figyelmet fordítottak. Számos tagország vállalta, 
hogy modernizálja állami foglalkoztatási szolgálatait, és sok országban 
már meg is kezdték ezeknek a szolgáltatásoknak az összehangolását a 
magánszektor bevonásával. A tagországoknak azonban csak elenyésző 
hányada szolgáltat információt ezeknek az aktivizálási intézkedéseknek 
a sikereiről. 

2. A vállalkozások ösztönzése 

A vállalkozások támogatásának szükségessége már a kezdetek óta 
részét képezi az EU foglalkoztatási stratégiájának. Ennek ellenére az 
Európai Bizottság úgy találta, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szük-
ség annak érdekében, hogy a gazdasági környezet javítása és az inno-
vációs képesség fejlesztése révén jobban kiaknázhassák a vállalkozások 
munkahelyteremtő potenciálját. 

A legtöbb tagország jelenleg is azon fáradozik, hogy megkönnyítse 
az új vállalkozások létrehozását, csökkentse az adminisztrációs terheket 
és bővítse a vállalkozásokat támogató szolgáltatásokat. Noha egyre in-
kább középpontba kerül, továbbra is megoldatlan a kis- és középvállal-
kozások forráshoz jutásának kérdése. 

A vezetői ismeretek elsajátítása a tagországokban ma már minden 
szinten az oktatás részévé vált, és remény van arra, hogy a vállalkozás-
működtetés idővel mindenki számára vonzó karriert jelent majd. A kuta-
tás-fejlesztés és az innováció ösztönzése azonban még mindig nagy ki-
hívás elé állítja az EU tagjait. 

3. A változások kezelése és az alkalmazkodókészség fejlesztése 

Az Európai Bizottság kihangsúlyozta, hogy valamennyi érdekelt fél-
nek (tagállamok, társadalmi partnerek, cégek és dolgozók) erőfeszítése-
ket kell tennie annak érdekében, hogy képesek legyenek előrevetíteni, 
elindítani, illetve kezelni a változásokat. Ezzel párhuzamosan a rugal-
masság és a biztonság hatékonyabb egyensúlyára kell törekedni a mun-
kaerőpiacokon. Egyes tagországokban a munkaidő-beosztás és a mun-
kakörnyezet megváltoztatásával kialakított rugalmasságot már az általá-
nos munkaszerződésekbe is belefoglalják, ami javítja a munkafeltétele-

 



ket, és csökkenti a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi bal-
esetek számát. 

Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek elősegítik a munkaerő 
földrajzi mobilitását, ugyanis a tapasztalatok szerint ezzel csökkenthetők 
a régiók közötti aránytalanságok. Emellett a szerkezetváltás folyamatai-
nak menedzselésére is nagyobb figyelmet kell fordítani. 

4. A humántőke fejlesztése 

A humántőke terén Európában hatékonyabb beruházásokra van 
szükség. Az EU célkitűzései szerint 2010-re a 22 évesek 85%-ának kel-
lene valamilyen felsőbb végzettséggel rendelkeznie, míg a felnőtt lakos-
ság 12,5%-ának kellene valamilyen oktatásban, illetve képzésben részt 
vennie. Ezeknek a céloknak az eléréséhez a jelenleginél nagyobb erőfe-
szítésekre van szükség, bár egyes tagországokban már megkezdték az 
élethosszig tartó tanulás rendszereinek a megreformálását, hogy az 
egyéni tanulási igényeket jobban kielégíthessék.  

Ugyanakkor a társadalmi partnerek is több figyelmet fordítanak a 
képzések megtervezésére és megszervezésére, és ezeket a lehetősé-
geket gyakran a kollektív megállapodásokban is rögzítik. Kezdeménye-
zések történtek arra is, hogy a nem hivatalos képzést, a munkahelyi be-
tanítást, illetve a megszerzett szaktudást elismerjék és hivatalossá te-
gyék. 

Ezen fejlemények ellenére az Európai Bizottság úgy véli, hogy csu-
pán néhány tagországban vannak kézzel fogható jelei, hogy elköteleződ-
tek a humántőke fejlesztése mellett, és ennek érdekében magánberuhá-
zásokat ösztönző stratégiákat is kidolgoztak. 

5. A munkaerő-ellátás javítása és az aktív öregkor támogatása 

Az Európai Bizottságot aggasztja, hogy az idősebb munkavállalók 
50%-os részvételét 2010-ig nem sikerül elérni, pedig e nélkül veszélybe 
kerülhet a 70%-os általános foglalkoztatottság megvalósulása. Egyre 
több tagország dolgozik az idősebbekkel foglalkozó nemzeti stratégiák 
kialakításán, és a nyugdíjreform kérdése is nagyobb hangsúlyt kapott. Az 
ezzel kapcsolatos intézkedések között szerepel az öregségi nyugdíjkor-
határ felemelése, valamint a korengedményes nyugdíjazás feltételei- 
nek szigorítása. A Bizottság azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a 
gazdasági szerkezetváltás nem megfelelő menedzselése, a választható 
korengedményes nyugdíj lehetősége és a munkavállalást ösztönző sza-



bályok hiánya következtében az idősebb munkavállalók idő előtt kivonul-
nak a munkaerőpiacról. Ezért elengedhetetlen, hogy a tagországok olyan 
átfogó stratégiákat dolgozzanak ki, amelyekkel fokozható a munkaerő 
részvétele – különös tekintettel a nők foglalkoztatási arányára. 

6. Nemek közötti egyenlőség 

Sok tagország folytat olyan politikát, amely a nők munkaerő-piaci 
részvételének növelését és a nemek közötti foglalkoztatásbeli különbsé-
gek csökkentését célozza, többnyire a munka és a magánélet össze-
hangolása révén. Egyes mögöttes tényezőkre, mint a nemek elkülönülé-
se, az adózás és a bérezés kérdése, azonban nem fordítanak kellő fi-
gyelmet. Azokban az országokban pedig, ahol a legnagyobb a nemek 
közötti egyenlőtlenség, az intézkedések általában csak korlátozottak, 
önkéntes jellegűek, és hiányoznak a hatástanulmányok. 

A tagországok többsége a gyermekgondozás kérdését kiemelten 
kezeli, az alkalmazott módszerek azonban meglehetősen eltérőek. 

7. A hátrányos helyzetűek integrálása 

A legtöbb tagországban olyan politikák vannak érvényben, amelyek 
az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a fogyatékkal élők, a 
vendégmunkások és az etnikai kisebbséghez tartozók munkaerő-piaci 
esélyeinek növelését célozzák. 

Ezek mellett azonban nagyobb erőfeszítésekre van szükség annak 
érdekében, hogy a többi hátrányos helyzetű csoport (pl. alacsony kép-
zettségűek, szociális segélyből élők, egyedülálló szülők) tagjainak hely-
zetén is javítsanak. 

8. Jobb bérezés  

Egyre több tagországban vezetnek be olyan reformokat, amelyek ar-
ra irányulnak, hogy a munkavégzést – elsősorban az adók és a juttatá-
sok együttes hatásának figyelembevételével – kifizetődőbbé tegyék. 
Egyes tagországokban megszigorították a szociális juttatásokra való jo-
gosultság feltételeit, illetve korlátozták azok folyósításának időtartamát. 
Az Európai Bizottság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a juttatási 
rendszerek reformja nem elég átfogó, egyes országokban pedig azokat 
az intézkedéseket is módosítani kell, amelyek nem ösztönzik a munka-
vállalókat arra, hogy a segély helyett elvállaljanak egy alacsonyabb fize-

 



téssel járó állást. Különösen olyan reformokra lenne szükség, amelyek 
az idősebb munkavállalókat arra ösztönöznék, hogy minél hosszabb ide-
ig maradjanak aktívak. Emellett a nem bérjellegű munkaerőköltségeket – 
különösképpen a képzetlenekét és az alacsony fizetésűekét – is csök-
kenteni kell. 

9. A feketemunka felszámolása  

A feketefoglalkoztatás számos tagországban jelent gondot, mivel a 
vállalkozások között tisztességtelen versenyt teremt és akadályozza az 
érintett dolgozók tartós munkaerő-piaci integrációját. A kialakult helyzet 
enyhítésére tett erőfeszítések között szerepel egyebek között az ügyin-
tézés egyszerűsítése, a társadalombiztosítási befizetések nyilvántartá-
sának fejlesztése, valamint az érintett hatóságok tevékenységének jobb 
összehangolása. A probléma természetének alaposabb vizsgálatára és 
nagyságának feltérképezésére azonban még sok tagországban nem ke-
rült sor. 

10. A regionális aránytalanságok kezelése 

A foglalkoztatás és a munkanélküliség terén még mindig jelentős 
aránytalanságok tapasztalhatók a régiók között. Az Európai Bizottság 
felhívja a figyelmet arra, hogy a meglévő különbségek az EU bővítésével 
csak fokozódnak. Nemzeti és regionális szinten szoros korreláció van a 
humántőkével kapcsolatos beruházások és a gazdasági teljesítmény kö-
zött, ami a beruházásokat a regionális kohéziós politikák fontos eszkö-
zévé teszi. 

Összegzés 

Európát, úgy tűnik, az 1990-es évekhez képest kevésbé rázta meg a 
legutóbbi gazdasági visszaesés. Ez jórészt a munkaerőpiac változásai-
nak és a foglalkoztatottság egyenletesebb ágazati eloszlásának köszön-
hető. Az iparban és a mezőgazdaságban már korábban jelentős állás-
helyvesztésre került sor. Az új tagállamokat pedig a jelentős belső keres-
let miatt – Lengyelország kivételével, ahol a munkanélküliség elérte a 
20%-ot – kevésbé érintette a visszaesés. 

Az Európai Bizottság foglalkoztatási jelentéséből egy meglehetősen 
töredezett európai munkaerőpiac képe bontakozik ki. Az európai munka-
vállalók egynegyede alacsonyan képzett és rosszul fizető munkaköröket 



tölt be (Németországban például az alacsonyan képzett dolgozók több 
mint fele rosszul fizető munkát végez). A munkaerőpiac átalakulásának 
felgyorsításához rugalmasabb munkaszervezésre és a munkaerő mobili-
tásának megkönnyítésére van szükség. Ugyanakkor növelni kell a mun-
kaerő szaktudását: az idősebb munkavállalók foglalkoztatási aránya pél-
dául kétszer akkora azok körében, akik nagyobb szaktudással rendel-
keznek (az új tagállamokban ez az arány átlagosan háromszoros). 

A jelentés arra ösztönzi a tagországokat, hogy tegyenek meg min-
den tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a foglalkoztatottság és a ter-
melékenység növekedési üteme felgyorsuljon. A gazdasági növekedésre 
és a foglalkoztatottságra azonban a bérköltségek mellett a nem bérjelle-
gű költségek is hatással vannak. Ezek között a költségtételek között nem 
mindig egyszerű a kapcsolat. A munkaerő-költségek például összessé-
gükben Dániában és Svédországban a legmagasabbak, míg azonban a 
nem bérjellegű költségek Svédországban a legmagasabbak, addig Dáni-
ában a legalacsonyabbak. A munkahelyteremtés megkönnyítése érde-
kében többek között csökkenteni kell az alacsony fizetésű dolgozók adó-
terheit.  

A munkaerő-vándorlás egyre fontosabbá válik annak érdekében, 
hogy Európa munkaerő-szükségletét biztosítani lehessen. Egyre több jel 
utal azonban arra, hogy a vendégmunkásoknak nem sikerül teljes mér-
tékben integrálódniuk az adott ország gazdaságába. 2002-ben például a 
nem európai nemzetiségű munkavállalók foglalkoztatási aránya 14%-kal 
alacsonyabb volt az európaiakénál, míg a munkanélküliségi rátátjuk az 
európaiak kétszerese volt. A nem európaiak állampolgárok – különösen 
a nők – bére jóval alatta marad az európai munkavállalókénak. Az iskolai 
végzettséggel kapcsolatos adatokból úgy tűnik, hogy ez a probléma nem 
oldódik meg a közeljövőben: míg az európai állampolgárságúak 17%-a 
hagyja korán abba tanulmányait, addig ez az arány a nem európaiak kö-
rében 35%. Noha a nem európaiak integrációja az egyes tagországok-
ban jelentős eltéréseket mutat, az általánosan elmondható, hogy az in-
tegráció mértéke messze elmarad a kívánatostól. 
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