
Tanácsi ajánlás a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról 

SEDEC-VI-006 

 
Csaba BORBOLY  

A pont száma:  2  

Pont módosítása  
 

   

Véleménytervezet  Módosító indítvány  

rámutat annak fontosságára, hogy a 

munkanélküli személyek munkaerő-piaci 

visszailleszkedését célzó javaslat a 

foglalkoztatási szolgálatokat bízza meg azzal 

a feladattal, hogy gondoskodjanak e 

személyekről az üzleti és szociális szféra  

valamennyi szereplőjének bevonásával az 

integráció elősegítése érdekében; 

rámutat annak fontosságára, hogy a 

munkanélküli személyek munkaerő-piaci 

visszailleszkedését célzó javaslat a 

foglalkoztatási szolgálatokat bízza meg azzal 

a feladattal, hogy gondoskodjanak e 

személyekről az üzleti és szociális 

és közszféra valamennyi szereplőjének 

bevonásával az integráció elősegítése 

érdekében; 

   

   

Indokolás  

A helyi és regionális önkormányzatok, illetve néhány, közintézmény ugyanúgy érintett a 

munkanélküliség csökkentésében, mint a többi szereplő, így ezek bevonására is szükség van. 
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SEDEC-VI-006 

 
Csaba BORBOLY  

A pont száma:  6  

Új pont beillesztése  
 

   

Véleménytervezet  Módosító indítvány  

 Javasol egy szorosabb együttműködést az EU 

tagállamai között, annak érdekében, hogy a 

lehető leghatékonyabban csökkenthető 

legyen a munkanélküliségi ráta az EU-ban, 

azáltal, hogy nagyobb szerepet kapnak a 

médiában az ilyen jellegű programok. Így 

például az EURES hálózat egy 

reklámkampányon belül lehet népszerűsíteni 

a televízióban, interneten és más, nagy 

tömeget elérő médián keresztül, hogy azok a 

munkakeresők, akik külföldön keresnek 

állást, naprakészek legyenek a 

lehetőségekkel. Így javasolja a 

foglalkoztatási és más szociális szolgálatok 

államok közötti együttműködését a 

hatékonyabb és gyorsabb információ és 

adatcsere érdekében. 

   

   

Indokolás  

A munkavállalási lehetőségek és az állások egy külföldi EU tagállamban elérhetővé és 

ismertté kell váljon minden érdeklődő számára, így célszerű ezeket széles körben terjeszteni, 

minden, nagy tömeget elérő kommunikációs csatornán.  
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Csaba BORBOLY  

A pont száma:  7  

Új pont beillesztése  
 

   

Véleménytervezet  Módosító indítvány  

 Kiemeli, a humán tőkébe való befektetés 

jelentőségét. Azonban rámutat arra, hogy az ilyen 

jellegű befektetések hosszú távra szólnak, így a 

vállalatok gyakran előnyben részesítik a fiatalokat, 

frissen végzetteket, ezáltal hátrányba kerülnek a 

közép-, vagy időskorú potenciális munkaerő. A 

munkanélküliség elleni küzdelemben ösztönző 

eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a 

közép- és időskorú munkanélküliek is képezzék, 

átképezzék magukat, illetve a vállalati és a 

közszféra e személyek foglalkoztatásában is 

legyen érdekelt.  

   

   

Indokolás  

Bár a felnőttoktatási rendszerben lehetőség van más szakmai tudás megszerzésére, a 

munkaadókat tovább kell ösztönözni arra, hogy rugalmasak legyenek az idősebb munkaerő 

alkalmazásában, képzésében. 
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A pont száma:  8  

Új pont beillesztése  
 

   

Véleménytervezet  Módosító indítvány  

 Megjegyzi, hogy a javasolt szolgálatok átalakítása 

hosszú és nehéz folyamatot jelent főként azokban 

a tagállamokban, ahol jelenleg merev és 

bürokratikus rendszer van. Az egyablakos, 

személyes kapcsolattartó pontok sikeres működése 

erősen függ az érintett intézmények 

rugalmasságától, az információ megfelelő és gyors 

áramlásától. Ugyanezek pontok vállalhatják fel a 

személyre szabott beavatkozási ajánlat 

elkészítését, azonban figyelembe kell venni, hogy 

a munkakeresők számától függően jelentős 

adminisztratív terhet jelenthet számukra. 

Ugyanakkor e pontoknak rendelkezniük kell a 

megfelelően képzett személyzettel, akik képesek 

nemcsak az aktuális ajánlatokat közvetíteni, 

hanem a munkakereső személyiségét, alapvető 

kompetenciáit is felmérni. Ezért kéri, hogy a 

tagállamok, a mechanizmusok kialakításakor 

ezeket a tényezőket is vegyék figyelembe.  

   

   

Indokolás  

A sikeres átalakításhoz az információ gyors és gátmentes áramlására van szükség, illetve a 

munkaerő kompetenciáinak felmérésére. Így a lehető legjobban lehet majd összeilleszteni 

munkaerő-kínálatot és keresletet tagállami és régió szintjén.  
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A pont száma:  11  

Új pont beillesztése  
 

   

Véleménytervezet  Módosító indítvány  

 Hangsúlyozza, hogy a visszailleszkedést célzó 

képzési folyamatokat az érintett intézmények 

szoros együttműködésével kell megszervezni, 

annak érdekében, hogy minden szinten a 

lehető legjobb eredményt érjenek el a 

tagállamok, a szakmai, társadalmi 

elszigeteltség és a szegénység szintjének 

csökkentése érdekében. Felhívja a figyelmet 

arra, hogy ezen intézkedések pozitív hatással 

vannak azoknak az uniós állampolgároknak 

a visszatérésére a kibocsátó tagállamokba, 

amelyek megélhetési, gazdasági céllal 

vállalnak munkát más tagállamban. A 

gazdasági célú migráció csökken, mivel 

javulnak a helyi munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedés, illetve a megélhetés esélyei. 

   

   

Indokolás  

A tartós munkanélküliek, illetve a hazatérő migránsok visszailleszkedése a gazdasági fejlődés 

szempontjából is szükséges, hiszen munkája során jövedelemteremtővé válik, így hozzájárul 

az ország, régió és a helyi jólét növekedéséhez. 
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Véleménytervezet  Módosító indítvány  

hangsúlyozza a régiók és a helyi 

önkormányzatok központi szerepét, hiszen a 

régiók és a helyi önkormányzatok a 

foglalkoztatási szolgálatok szóban forgó 

fejlesztésének természetes főszereplői, többek 

között azért, mert sok tagállamban az ő 

hatáskörükbe tartozik a strukturális alapok 

tervezése és végrehajtása; 

hangsúlyozza a régiók és a helyi 

önkormányzatok központi szerepét, hiszen a 

régiók és a helyi önkormányzatok a 

foglalkoztatási szolgálatok szóban forgó 

fejlesztésének természetes főszereplői, többek 

között azért, mert sok tagállamban az ő 

hatáskörükbe tartozik a strukturális alapok 

tervezése és végrehajtása; 

Továbbá ezek az önkormányzatok tudnak 

fontos szerepet vállalni a szakképzések, 

felnőttoktatás szervezésében, 

lebonyolításában, hiszen számos régióban, 

főként a falvakban nem létezik 

felnőttoktatást is végző központ. Az 

önkormányzatok szerepének fontosságát 

tovább növeli, az a tény, hogy rendelkeznek 

információval a helyi munkaerőpiacról, 

illetve kapcsolatokkal rendelkeznek a helyi 

vállalatokkal, amely révén elősegíthetik a 

gyakorlati szakoktatást.  

Emellett azon személyek, akik részt akarnak 

venni felnőttoktatásban, szakképzésben, akár 

több hónapon át meg kell oldják az utazást. 

Ez további költséggel jár számukra, amely 

egy alacsony összegű juttatásban, vagy 

ilyenben egyáltalán nem részesülő, 

munkanélküli személy számára terhet jelent.  

   

   

Indokolás  

A helyi önkormányzatok kulcsszerepet kaphatnak az intézkedések végrehajtásában, hiszen 

információval, és kapcsolatokkal rendelkeznek, amelyeket helyi szinten tudnak hasznosítani a 

munkanélküliség csökkentésére.  

   

 


