
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Spidla EU-megbízott szociálpolitikai  
jövőképe 

Az EU szociális ügyi megbízottja elsőrendű feladatnak tartja a pol-
gárok bizalmának megnyerését az EU iránt, ami lényeges feltétele a 
tervek megvalósításának. A terület fő célja: a teljes foglalkoztatás, a 
nyomor leküzdése és az egyenlő lehetőségek biztosítása, valamint 
az elérésükre irányuló intézkedések a következő öt évben. 
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A háttér 

Az új Európai Bizottság 2004 novemberében foglalta el hivatalát. 
Vladimir Spidla, a cseh szociáldemokrata párt volt vezetője, a Cseh Köz-
társaság volt miniszterelnöke az EU új megbízottja a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és az egyenlő lehetőségek terén. A Bizottság 2005. feb-
ruár 9-én, szociális tematika formájában tette közzé a következő öt évre 
szóló terveit.  

Ez a tematika kétrészes. Az első az EU állampolgárai bizalmának a 
megerősítésére összpontosít, amelyet lényegesnek ítél a változás és a 
gazdasági növekedés kezeléséhez. A második rész ismerteti a javasolt 
intézkedéseket, két fő cím alatt: a foglalkoztatás; valamint a szegénység 
elleni harc és az egyenlő lehetőségek elősegítése. 

A bizalom építése 
A cél az európai szociális modell korszerűsítése, a szociális és gaz-

dasági helyzetet javító kollektív cselekvés képességének a javítása, és 
új lehetőségek felkínálása minden polgárnak. A következő években Eu-
rópának szembe kell néznie a következő fő kihívásokkal: a foglalkoztatás 
kis aránya, a munkanélküliség, a nyomor, az egyenlőtlenség és a diszk-
rimináció.  



Egy nemzedékközi megközelítés 

2005-ben a Bizottság egy zöld iratot szándékozik kibocsátani a 
„nemzedékközi dimenzióról”, elemezve az európai lakosság demográfiai 
változásait és azok következményeit. A szociális védelem és a nyugdíj 
rendszerének alkalmazkodnia kell a változásokhoz, és ezt össze kell 
kapcsolni a migráció kérdésével is (2005 januárjában a Bizottság közle-
ményt bocsátott ki az EU felé irányuló gazdasági migráció kezeléséről).  

A Bizottság „dinamikusabb kapcsolatot” is kíván létesíteni a nemze-
dékek között, és európai ifjúsági kezdeményezést kíván indítani.  

Spidla megbízott azt mondta, hogy az öregedő európai munkaerővel 
való foglalkozást koordináló intézkedések az egyik kulcsfontosságú kihí-
vást jelentik, amellyel a Bizottság szembenéz. A zöld iraton a Bizottsá-
gon belül dolgoznak, és azt 2005. március 16-i dátummal akarják kibo-
csátani.  

Partnerségek 

A Bizottság az európai politika sikere szempontjából életfontossá-
gúnak tartja a partnerség létrehozását a hatóságok, a szociális partnerek 
és a civil társadalom között. Erre a 2004 márciusában tartott tanácsülés 
is felhívta a tagországok figyelmét. A Bizottság javasolja megtartani az 
összes részvevők éves ülését a tematika megvalósításának értékelésé-
hez. 

A külső dimenzió 

Az utóbbi időben több javaslatot adtak ki, amelyek „jó alapot kínál-
nak a lényeges haladáshoz” a globalizáció szociális dimenziójának az 
erősítésében. Köztük van a globalizáció szociális dimenziói világbizott-
ságának a jelentése, és a Bizottság saját javaslatai ezen a területen.  

Keresik az előnyös tapasztalatcsere módját az EU és más országok, 
valamint olyan nemzetközi szervezetek között, mint a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO – International Labour Organisation) és az Egye-
sült Nemzetek (UN – United Nations), a Nemzetközi Valutaalap (IMF – 
International Monetary Fund), a Világbank (World Bank) és a Kereske-
delmi Világszervezet (WTO – World Trade Organisation).  

Minden szinten világcél a tisztességes munka elősegítése mindenki 
számára.  

A Bizottság osztályközi csoportot állít fel a „foglalkoztatás, a szociál-
politika és a tisztességes munka külső dimenzióinak” a vizsgálatára. Az 

 



európai szociális modellt is bekapcsolja a külső dialógusba, és a kétolda-
lú, regionális és sokoldalú szintű intézkedésekbe. 

Kulcsfontosságú cselekvési területek 

Foglalkoztatás 

Spidla szerint az európai foglalkoztatási és a lisszaboni stratégia el-
ért némi, szerény haladást: „1977 óta Európa mintegy 12 millió munka-
helyet létesített, és lényegesen javította a nők részvételi arányát”. „Nem 
értünk el eleget: a foglalkoztatásra kell koncentrálnunk, mert a gazdasági 
növekedés önmagában nem elegendő állások létesítéséhez.”  

A szociális tematikában, a foglalkoztatás területén a Bizottság a kö-
vetkező célokat tűzi ki: elérni a teljes foglalkoztatást, a munkát reális vál-
tozattá tenni mindenki számára, javítani a munka minőségét és termelé-
kenységét, siettetni és kezelni a változást. 

A lisszaboni növekedési és foglalkoztatási célok eléréséhez az EU-
nak több és termelékenyebb aktív dolgozóra van szüksége. Ezért az ál-
lásoknak mind a mennyiségével, mind a minőségével foglalkozni kell, 
olyan kérdések mellett, mint a termelékenység és a gazdasági migráció.  

A Bizottság már javaslatokat tett a lisszaboni stratégia felülvizsgá-
latára és az európai foglalkoztatási stratégia frissítésére, beleértve új 
irányelvek kibocsátását a tagországoknak és a fokozott koordinációt az 
európai szintű gazdasági és szociális politikával. Befogadja a volt holland 
miniszterelnök, Wim Kok által vezetett foglalkoztatási munkacsoport prio-
ritásait is: fokozni a dolgozók és a vállalatok alkalmazkodó képességét, 
több embert késztetni a munkaerőpiacra való belépésre és maradásra, 
többet és hatékonyabban befektetni a humántőkébe, biztosítani a refor-
mok igazi megvalósítását a jobb kormányzás révén.  

A Bizottság négy téma körül fogja kidolgozni a stratégiát: 
– Az átstrukturálás ösztönzésére és kísérésére tervezett európai 

politikák közötti kölcsönhatás fokozása, az összes releváns rész-
vevők és érdekeltek magas szintű fórumának a felállítása. 

– A szociális partnerek fokozott bevonása. Nevezetesen, említi a 
szociális partnerek konzultációjának a második fázisát az átstruk-
turálás kérdéséről. Az elsőt 2002 januárjában hajtották végre, és 
az a 2003 októberében aláírt szociális partneri szöveget eredmé-
nyezte, valamint az európai üzemi tanácsokra vonatkozó direktíva 
jelenlegi felülvizsgálatát. 

– Fokozott szinergia a politika és pénzügyi eszközei között. 



– Erősebb kapcsolat az európai foglalkoztatási stratégia és a jogi 
keretek, valamint a szociális partneri egyezmények fejlesztése 
között. 

„Aktív munkaerőpiaci stratégiát kell fenntartanunk, amely valóban a 
munkahelyek létesítésére összpontosít” – nyilatkozta Spidla. A szociális 
partnerek 2003. évi egyezménye lépés volt előre, de az európai átstruk-
turálást nem oldotta meg. „A termelés és a munkahelyek áttelepítése 
folytatódó gond az EU-ban. Az áttelepítési döntések eredményeként a 
foglalkoztatás még kivándorlóban van Európából, és ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.” 

Új munkaminták 

A Bizottság zöld iratot bocsát ki a munkaügyi törvény fejlesztéséről. 
Ebben elemezi az új munkafajták jelenlegi irányzatait, és a törvény szere-
pét e fejlemények kezelésében. A vita javaslatokat eredményezhet a sza-
bályok korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányuló intézkedésekre.  

Spidla szerint: „Az élet változik, és a munkahelyi élet is fejlődik. 
Amint a számítógépek munkahelyi bevezetése a dolgozókat védő új 
egészségügyi és biztonsági törvények sokaságát eredményezte, meg 
kell vizsgálnunk a munka különböző, új formáit, hogy lássuk, szükséges-
e a dolgozók védelme. A flexicurity (rugalmasság és biztonság) az EU 
egyik elve. A rugalmasság szükséges, és ha a munka új módjai veszé-
lyeztetik a dolgozókat, megfelelően cselekednünk kell.” Még ha bizonyos 
új munkaformák (például, a gazdaságilag független dolgozók, akik elmé-
letileg függetlenek, de a jövedelmük nagy része egyetlen forrásból szár-
mazik) a munkaerő kis részét teszik is ki, mégis jelentős számú emberre 
hatnak: az EU lakosságának 2%-ára mintegy nyolcmillió dolgozóra.  

Az új munkaformák következményei nem korlátozódnak magukra a 
nem tipikus munkahelyekre: „Vannak társadalombiztosítási és nyugdíj-
következmények is olyan emberek számára, akik az egész életükön át 
atipikus alapon dolgoztak.”  

A Bizottság zöld irata vitadokumentum, amely vizsgálja a helyzetet, 
és mérlegeli a véleményeket az atipikus munkával összefüggő kérdé- 
sekről. 

Adatvédelem 

2005-ben a Bizottság javaslatot tesz a dolgozók személyes adatai-
nak védelmére. Széles körben várták, hogy a Bizottság valamilyen akciót 

 



indítson ezen a területen, miután világos volt, hogy valószínűtlenek a 
tárgyalások az EU-szintű szociális partnerek között: a magánszektor 
munkáltatói szervezete, az UNICE nem tartotta helyénvalónak a tárgya-
lásokat. 

A törvények korszerűsítése 

A Bizottság frissíteni szándékozik a vállalkozások áthelyezésére vo-
natkozó direktívát (2001/23/EC) és a kollektív elbocsátási direktívát 
(98/59/EC). A dolgozók tájékoztatására és konzultálására vonatkozó, kü-
lönböző, meglévő rendelkezéseket is meg kívánja erősíteni. 

Spidla szerint ez utóbbiak jelenleg szétszórtak. „Van értelme mind-
egyiket egy helyre gyűjteni. Ez nem jelenti a létező rendelkezések bármi-
lyen változtatását, csak kodifikálja azt, ami már itt van.” 

Egészség és biztonság 

A Bizottság új munkahelyi egészségügyi és biztonsági stratégiát 
szándékozik kibocsátani a meglévő helyett, amely 2006-ban lejár. Az új 
stratégia a 2007–2012 időszakra szól.  

Az új stratégia az új és keletkező kockázatokra, és a munkahelyek, 
valamint a nem kellően védett munkások minimális szintű védelmének a 
biztosítására összpontosít. Különös figyelmet fordít a megelőző szolgál-
tatások, az egészségügyi és biztonsági képzés, és más eszközök minő-
ségére, hogy biztosítsa az egészségügyi és biztonsági szabványok jobb 
alkalmazását. Figyelni fogja a vonatkozó törvények átvitelét és beveze-
tését is. 

A szociális párbeszéd 

A Bizottság folytatni kívánja az európai szociális párbeszéd támoga-
tását iparágközi és szektorszinteken, különösen a logisztikai és műszaki 
támogatás erősítésével, és konzultációkkal az Európai Közösséget léte-
sítő egyezmény (TEC – Treaty establishing the European Community) 
138. cikkelye alapján. A szociális partnerek autonómiáját ebben a folya-
matban tiszteletben tartják.  

Spidla megbízott véleménye szerint, a szociális párbeszéd életfon-
tosságú eszköz. „Ez siker volt. Nem mondhatni, hogy ne lenne tere a tö-
kéletesítésnek, az eljárások mindig javíthatók. Ez azonban érdemesnek 
bizonyult, és életfontosságúnak a szociális partnerek bevonásában a 



szociálpolitika megfogalmazásába. Jó, hogy a Bizottság képes volt a 
szociális partnerek támogatásával és ismeretével cselekedni.” 

A vállalati szociális felelősség 

A Bizottság folytatja a vállalati szociális felelősség (CSR – corporate 
social responsibility) támogatását; a tagországokkal és az érintett felek-
kel együttműködve, elő terjeszti „a CSR fejlődésének és átláthatóságá-
nak a további fokozására tervezett kezdeményezéseket”. 2005 márciu-
sában új közleményt bocsátanak ki a CSR-ről. Spidla úgy határozta meg 
a szociális kormányzást, mint az egyik fő kihívást az EU számára a jövő-
ben. 

Transznacionális kollektív szerződési  
keret 

A szociális tematika innovatívabb részeinek egyike: kibocsátani egy 
javaslatot, amelyet „arra terveztek, hogy lehetővé tegye a szociális part-
nerek számára megfogalmazni a transznacionális kollektív szerződés 
természetét és eredményeit”. Ennek a használata opcionális lesz, és 
„teljesen a szociális partnerek akaratától függ”.  

A keretet vállalati vagy szektorszinten lehet használni, és az segít-
heti a vállalatokat és a szektorokat olyan kérdések kezelésében, amilyen 
a munkaszervezés, a foglalkoztatás, a munkafeltételek és a képzés. Ez 
alapot ad a szociális partnerek képességének növeléséhez transznacio-
nális szinten, költséghatékonyan cselekedni, és innovatív eszközt adni a 
változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz. 

A dolgozók mobilitása 

A dolgozók mobilitása is a Bizottság egyik prioritása. 2005-ben az 
összes tagország képviselőiből magas szintű csoportot állítanak fel, 
hogy megvizsgálják az EU bővítésének a hatásait a mobilitásra és a 
munkaerőpiacra. A Bizottság 2006 elején jelentést ad ki erről a Tanács-
nak.  

A Bizottság folytatja a társadalombiztosítási rendszerek koordinálá-
sára vonatkozó szabályzatok (1408/71, 883/04 és 574/72 sz.) korszerű-
sítését és adaptálását. Javaslatokat tesz a munkaerő-mobilitás akadá-
lyainak eltávolítására, különösen azokéra, amelyek a szakmai nyugdíj-
rendszerekből származnak.  

 



Spidla sikeresnek tartja az EU bővítését. A meghatározott munka-
erő-piaci átmeneti időszakok szerinte az egyes tagországok ügyei. A Bi-
zottság rendszeresen figyeli a korlátozásokat. Egészében véve, az EU 
számára előnyös lesz a belső piac lehető leggyorsabb kiegészítése. 

A társadalmi kohézió növelése 

Az egyik fő cél az úgynevezett nyílt koordinációs módszer alkalma-
zása, ahol vannak közös célok az egészségügy és a hosszú távú gon-
dozás terén, de 2006-tól a tagországok választják meg az elérésük mód-
jait. Ezt a módszert 1997 óta használják a foglalkoztatás, 2000 óta a ki-
zárás és a nyomor, és 2002 óta a nyugdíjak területén. Ez egyszerűsíti is 
az eljárást, a célok egyetlen jegyzékét szolgáltatva, amely alkalmazható 
a befogadásra, a nyugdíjakra és az egészségügyre. 

A Bizottság vitát kezdeményez a bevételi minimumok nemzeti rend-
szereiről. Még sokan küzdenek jelentős nehézségekkel; akik sem állást, 
sem minimáljövedelem-védelmet nem kapnak. A Bizottság ezért 2005-től 
konzultációkat indít a szociális partnerekkel a meglévő rendszerek elég-
telenségéről a nyomor és a társadalomból való kizárás leküzdésére. Ja-
vasolni fogja, hogy 2010 legyen ennek a harcnak az éve. 

A sokféleség és a diszkrimináció leküzdése 
A Bizottság 2005-ben közleményt bocsát ki az egyenlőségről és a 

megkülönböztetés kizárásáról. Ismerteti a tervezett politikai megközelítést, 
vizsgálni kívánja a meglévő törvény kiegészítéseinek a megvalósíthatósá-
gát és relevanciáját, és a kisebbségek, különösen a romák kérdését.  

Meg akarja szervezni az egyenlő lehetőségek évét 2007-ben, és 
közleményt bocsát ki a nemek közötti egyenlőség jövő politikájáról, a 
2005-ben lejáró keretstratégiából kiindulva. Javaslatot tesz egy e kérdé-
sekkel foglalkozó európai intézet létesítésére, amire az Európa Tanács 
hívott fel 2004 júniusában. Támogatja a Bizottságot és a tagországokat a 
férfiak és a nők közötti egyenlőség elősegítésében.  

Spidla hangsúlyozta, hogy az új intézetnek inkább információgyűjtő, 
mint politikai szerepe lesz. Szerinte az EU-nak büszkének kell lennie az 
e téren elért sikerekre, amelyek a legjobbak a világon. Problémák azon-
ban mégis vannak. Az átlagos rés a férfiak és a nők fizetése között az 
EU-ban 15%, 6 és 21% közötti szórással az egyes országokban.  

A Bizottság kétévente, a rokkantak európai napján jelentést kíván 
közzétenni a rokkantak tapasztalatairól. Az EU e téren is vezet, de még 
sok a teendő.  



Haladás a megtett javaslatok terén 

Javaslat az ideiglenes munkáról 

A Tanács tárgyalja az ideiglenes munkára, ügynökségek által közve-
tített dolgozók ügyeit szabályozó direktíva tervezetét. A szöveget leg-
utóbb 2004 októberében vizsgálta a szociális ügyek tanácsa. Az elfo-
gadható kompromisszum megtalálásához további erőfeszítéseket kell 
tenni. Spidla megbízott hisz abban, hogy ez eredményes lesz. A fő kér-
dés a javaslatban szereplő minősítési időtartamé, amely alatt kivételek 
engedhetők meg az ügynökségi (közvetített) dolgozók és a felhasználó 
cég dolgozói egyenlő kezelésének az elve alól.  

Szolgáltatások a belső piacon 

Jelenleg az egyik legellentmondásosabb, vitatott javaslat az eredeti-
leg 2004 januárjában kibocsátott direktíva a szolgáltatásokról a belső pi-
acon. Ennek a célja törvényes keretet adni a szolgáltató cégek alapítá-
sának és a szolgáltatások mozgásának a szabadságát gátló akadályok 
felszámolásához. Lényegében az összes olyan nemzeti szabályozások 
eltávolítását célozza, amelyek ilyen akadályokat képeznek. Ez különösen 
a szakszervezetek haragját váltotta ki. Erősen kifogásolják azt a cikkelyt, 
amely szerint a szolgáltató cégekre csak annak az országnak a törvényei 
lennének érvényesek, amelyekben alapították azokat, nem amelyekben 
működnek.  

Bár ez lényegében inkább belső piaci, mint szociálpolitikai javaslat, 
a direktívatervezetnek szociálpolitikai következményei is vannak. Spidla 
hisz abban, hogy a további viták az európai parlamentben és tanácsban 
kielégítő szöveget eredményez. A következő öt évben a Bizottság négy 
fő prioritása:  

– a munkaerő-piaci politika,  
– az egyenlő lehetőségek,  
– a szociális kormányzás és  
– az előkészületek az EU képessé tételére arra, hogy boldoguljon a 

korosodó munkaerő-állományával.  
 

Összeállította: Szende György 
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