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Foglakoztatás



A munkanélküliség
aggasztja leginkább az
európai állampolgárokat.
A világgazdaság
lelassulása ellenére
az EU képes volt arra,
hogy 1997 óta öt millió
új állást hozzon létre és
két millióval csökkentse
a munkanélküliséget.
Az Unióban azonban
még mindig 14 millió
embernek nincs állása.



Európai Unió 
�

A munkanélküliség közös
aggodalom

1997–ben indult be az Európai Foglalkoztatási Stratégia
(EES). Az EES a foglalkoztatás ügyét közüggyé tette, az
EU világos céljaként fogalmazta meg.

2000–ben az Unió kitűzte maga elé a teljes foglalkoztatás
célját, több és jobb munkahelyek létrehozását. Ez
magában foglalja:

• az állandó képzést és az egész életen át folytatott
tanulást,

• a foglalkoztatás jelentős növelését, 20 millió új munkahely
létrehozásával 2010–ig,

• a foglalkoztatás minőségének emelését.

Az euro közös valuta bevezetése megteremtette az
alapot a szilárd és stabil gazdaságpolitika folytatásához.
Különösen csökkentette a rövidtávú gazdasági
visszaesés kockázatát. A gazdaságpolitika egyeztetése
megteremtette az alapot az európai munkapiac
stabilitásához. 



Európai szocialisták 
�

Küzdelem a teljes
foglalkoztatásért

Az európai szocialisták számára a munkanélküliség
elleni harc nem elégséges. Az európai szocialisták a
teljes foglalkoztatásért szállnak síkra. Egy körültekintő
Európa számára a munkahelyteremtésen kívül különösen
fontos a hátrányos csoportok integrációja a munkapiacon
/fiatalok és idősebb emberek, nők, fogyatékosok és a
lakosság kisebbségi csoportjai/. Az integrációnak
figyelembe kell vennie a családi élettel kapcsolatos
aggodalmakat is, és különleges figyelmet kell szentelni a
kevésbé fejlett térségeknek.

A foglalkoztatás céljának végrehajtásához, több és jobb
munkahely létrehozásához az EU –nak arra van
szüksége, hogy még több minőségi munkahely
megteremtéséért küzdjön és arra is, hogy biztosítsa
mindenki jogát az egész életen át folyó tanulásra.



Jövőbeli Előnyök 
�

A munkapiachoz való hozzáférés
mindenki számára

Több mint tíz éve hullt le a vasfüggöny. Még mindig
komoly korlátozások maradtak meg azonban a
Közép– és Kelet–Európából érkező munkások szabad
mozgását illetően. Ezen akadályok megszűntetése
leginkább a munkaerőpiacon fog észrevehető változást
hozni.

A csatlakozást követően a jövőbeli tagországok teljes
mértékben részt fognak venni az Európai Foglalkoztatási
Szolgálat (EURES) és az Európai Szociális Alap (ESF)
tevékenységében. Az EURES célja jelenleg az, hogy
megkönnyítse a dolgozók szabad mozgását 17 országon
belül– az EU –ban, Izlandon és Norvégiában –, míg az
ESF más po l i t i kákka l együt t a hosszú távú
munkanélküliség problémáival foglalkozik.

Folyamatban van az EURES és a ESF előkészítő
szakaszának végrehajtása. A jövőbeli tagországok máris
részt vesznek a kétoldalú együttműködési projektekben
a jelenlegi tagországokkal együtt, melyek lehetőséget
adnak a külföldön végzendő munkára is.

A kibővült Európa teljes foglalkoztatással – elérhető
realitás, egy olyan Európa, mely jólétet hoz nemcsak a
saját tagországainak, hanem a szomszédos országoknak is.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kapcsolat
az Európai Szocialisták Pártjának 
Parlamenti Frakciója, 
Európai Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Ha többet akar megtudni arról, hogy mit 
tesznek az európai szocialisták a foglakoztatás
területén kérjük látogassa meg az alábbi 
web site–okat:
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http://www.mszp.hu


