
10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98, Melléklet 

4. módosítási ajánlás 

5. iránymutatás – első bekezdés 

 

A következőképpen módosítandó:  

SZABÓ Róbert  

BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg 

A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a munkahelyteremtést, csökkenteniük kell azokat a tényezőket, 

amelyek a vállalatokat a munkaerő felvételében akadályozzák, ösztönözniük kell a vállalkozói készséget, és 

támogatniuk kell különösen a kisvállalkozások alapítását és növekedési lehetőségeit, hogy a nők és a férfiak 

foglalkoztatottsági rátáját egyaránt javítsák. A szociális gazdaság megvalósulását és a szociális innovációt is 

aktívan támogatniuk kell. 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a 

munkahelyteremtést, csökkenteniük kell azokat a 

tényezőket, amelyek a vállalatokat a munkaerő 

felvételében akadályozzák, ösztönözniük kell a 

vállalkozói készséget, és támogatniuk kell különösen a 

kisvállalkozások alapítását és növekedési lehetőségeit, 

hogy a nők és a férfiak foglalkoztatottsági rátáját 

egyaránt javítsák. A szociális gazdaság 

megvalósulását és a szociális innovációt is aktívan 

támogatniuk kell. 

A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az 

önfoglalkoztatás, és különösképpen az önálló 

vállalkozói tevékenységek támogatására is, tekintettel 

arra a hatásra, amit ezek – elsősorban helyi szinten – 

a gazdasági növekedésre gyakorolnak. Támogatniuk 

kell a fiatalok induló vállalkozásait, a 

mikrovállalkozásokat, valamint a közepes és magas 

kockázatú, ambiciózus innovatív projekteket, 

anélkül, hogy bürokratikus terhekkel akadályoznák 

létrehozásukat.  

A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a 

munkahelyteremtést, csökkenteniük kell azokat a 

tényezőket, amelyek a vállalatokat a munkaerő 

felvételében akadályozzák, ösztönözniük kell a 

vállalkozói készséget, és támogatniuk kell különösen a 

kisvállalkozások alapítását és növekedési lehetőségeit, 

hogy a nők és a férfiak foglalkoztatottsági rátáját 

egyaránt javítsák. A szociális gazdaság 

megvalósulását és a szociális innovációt is aktívan 

támogatniuk kell. 

A tagállamoknak az aktív munkaerő-piaci 

eszközrendszer figyelembevételével intézkedéseket 

kell hozniuk az önfoglalkoztatás, és különösképpen 

az önálló vállalkozói tevékenységek támogatására is, 

tekintettel arra a hatásra, amit ezek – elsősorban 

helyi szinten – a gazdasági növekedésre gyakorolnak. 

Támogatniuk kell a fiatalok induló vállalkozásait, a 

mikrovállalkozásokat, valamint a közepes és magas 

kockázatú, ambiciózus innovatív projekteket, anélkül, 

hogy bürokratikus terhekkel akadályoznák 

létrehozásukat. 

 

A véleményben szereplő indokolás A véleményben szereplő indokolás módosítása 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az önálló 

vállalkozói tevékenységek jelentős hatást gyakorolnak 

a helyi szintű gazdasági növekedésre, ezért nem 

zárhatók ki a foglalkoztatást támogató politikákból. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az önálló 

vállalkozói tevékenységek jelentős hatást gyakorolnak 

a helyi szintű gazdasági növekedésre, ezért nem 

zárhatók ki a foglalkoztatást támogató politikákból. 

 

A javasolt módosítások magyarázata 



Az egyes tagállamok munkaerő-piaci beavatkozásai során elsősorban az aktív munkaerő-piaci eszköztárat 

szükséges használni, ahhoz, hogy a helyi és regionális foglalkoztatási szint érdemben javulhasson.  

 

 

 

16. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98, Melléklet 

6. módosítási ajánlás 

6. iránymutatás – negyedik bekezdés 

 

A következőképpen egészítendő ki:  

SZABÓ Róbert  

BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg 

Mérsékelni kell a munkaerőpiacra való belépést akadályozó tényezőket, különösen, ami a nők, az idősebb 

munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékos személyek és a legális migránsok munkavállalását illeti. A 

munkaerőpiacon érvényre kell juttatni a nemek közötti egyenlőséget, ideértve az egyenlő díjazást is, és 

megfizethető áron jó minőségű koragyermekkori nevelést és gondozást kell elérhetővé tenni. 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

Mérsékelni kell a munkaerőpiacra való belépést 

akadályozó tényezőket, különösen, ami a nők, az 

idősebb munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékos 

személyek, a határon átnyúlóan ingázók és a legális 

migránsok munkavállalását illeti. A munkaerőpiacon 

érvényre kell juttatni a nemek közötti egyenlőséget, 

ideértve az egyenlő díjazást is, és megfizethető áron jó 

minőségű koragyermekkori nevelést és gondozást kell 

elérhetővé tenni.  

Mérsékelni kell a munkaerőpiacra való belépést 

akadályozó tényezőket, különösen, ami a nők, az 

idősebb munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékos 

személyek, a határon átnyúlóan ingázók és a legális 

migránsok munkavállalását illeti. A munkaerőpiacon 

érvényre kell juttatni a nemek közötti egyenlőséget, 

ideértve az egyenlő díjazást is, és megfizethető áron jó 

minőségű koragyermekkori nevelést és gondozást kell 

elérhetővé tenni. Továbbá segíteni kell az atipikus 

foglalkoztatási formák terjedését.  

 

A véleményben szereplő indokolás A véleményben szereplő indokolás módosítása 

Fiskális és társadalombiztosítási problémákba 

ütköznek azok, akik más államban laknak, mint 

amelyikben dolgoznak. 

Fiskális és társadalombiztosítási problémákba 

ütköznek azok, akik más államban laknak, mint 

amelyikben dolgoznak. 

 

A javasolt módosítások magyarázata 

Az atipikus foglalkoztatási formák elsősorban a kisgyermekes női munkavállalók számára jelenthetnek 

megoldást a kisgyermeknevelés és a munkahelyi kötelezettségek összehangolására. 

_____________ 

 

HU-IZ/bh 

 

 



 

23. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások  

 

SEDEC-VI/001  

 

COM(2015) 98, Melléklet 

8. módosítási ajánlás 

7. iránymutatás – negyedik bekezdés 

 

A következőképpen egészítendő ki:  

SZABÓ Róbert  

BÓKA István  

BORBOLY Csaba  

KOVÁCS Raymund  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg 

Biztosítani kell a munkavállalók mobilitását az európai munkaerőpiacban rejlő lehetőségek maradéktalan 

kiaknázása érdekében, amihez a nyugdíjjogosultság hordozhatósága és a képesítések elismerése terén is javítani 

kell még a helyzeten. Ugyanakkor a tagállamoknak a hatályos szabályokkal való visszaélések elkerülésére is 

ügyelniük kell. 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

Biztosítani kell a munkavállalók mobilitását az 

európai munkaerőpiacban rejlő lehetőségek 

maradéktalan kiaknázása érdekében, amihez a 

nyugdíjjogosultság hordozhatósága és a diplomák és 

képesítések elismerése terén is javítani kell még a 

helyzeten. Ugyanakkor a tagállamoknak a hatályos 

szabályokkal való visszaélések elkerülésére is 

ügyelniük kell. 

A tagállamoknak azonban azt is figyelembe kell 

venniük, hogy mivel a regionális és a helyi 

önkormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, 

hogy megértsék területük és közösségük 

sajátosságait, az ő globális és hosszú távú szociális 

beruházásaik fenntarthatóbb módon kezelhetik a 

válságot, visszafogva a növekedést ösztönözni képes, 

felsőfokú képesítéssel rendelkező személyek túlzott 

elvándorlását ezekről a területekről. 

Biztosítani kell a munkavállalók mobilitását az 

európai munkaerőpiacban rejlő lehetőségek 

maradéktalan kiaknázása érdekében, amihez a 

nyugdíjjogosultság hordozhatósága és a diplomák és 

képesítések elismerése terén is javítani kell még a 

helyzeten. Ugyanakkor a tagállamoknak a hatályos 

szabályokkal való visszaélések elkerülésére is 

ügyelniük kell. 

A tagállamoknak azonban azt is figyelembe kell 

venniük, hogy mivel a regionális és a helyi 

önkormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, 

hogy megértsék területük és közösségük 

sajátosságait, az ő globális és hosszú távú szociális 

beruházásaik fenntarthatóbb módon kezelhetik a 

válságot, visszafogva a növekedést ösztönözni képes, 

felsőfokú képesítéssel rendelkező személyek túlzott 

elvándorlását ezekről a területekről. 

A képzett munkaerő túlzott elvándorlását mérséklő 

helyi és regionális szintű eszközrendszer 

megteremtése tovább segítheti a helyi gazdaság 

fejlesztését, a helyi foglalkoztatás növelését.  

 

A véleményben szereplő indokolás A véleményben szereplő indokolás módosítása 

A szabad mozgáshoz való jog az Unió egyik 

legnagyobb vívmánya. Kiemelkedően fontos e jog 

megőrzése, valamint – a munkavállalók szabad 

A szabad mozgáshoz való jog az Unió egyik 

legnagyobb vívmánya. Kiemelkedően fontos e jog 

megőrzése, valamint – a munkavállalók szabad 



mozgásának előmozdítása révén – gyakorlásának 

elősegítése.
1
 Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy 

mivel a regionális és a helyi önkormányzatok vannak 

a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megértsék területük 

és közösségük sajátosságait, az ő globális és hosszú 

távú szociális beruházásaik fenntarthatóbb módon 

kezelhetik a válságot, visszafogva a felsőfokú 

képesítéssel rendelkező személyek túlzott 

elvándorlását ezekről a területekről. 

mozgásának előmozdítása révén – gyakorlásának 

elősegítése.
2
 Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy 

mivel a regionális és a helyi önkormányzatok vannak 

a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megértsék területük 

és közösségük sajátosságait, az ő globális és hosszú 

távú szociális beruházásaik fenntarthatóbb módon 

kezelhetik a válságot, visszafogva a felsőfokú 

képesítéssel rendelkező személyek túlzott 

elvándorlását ezekről a területekről. 

 

A javasolt módosítások magyarázata 

A munkavállalói mobilitás biztosítása az egyik alapvető jog az unióban. Ellensúlyozásként, az alapelvet nem 

sértve javasoljuk egy olyan helyi szintű eszközrendszer életre hívását, amely a helyi és regionális gazdaságok 

továbbfejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő helyben tartását ösztönzi. 

_____________ 
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