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Az EU szeretné 75 százalékra növelni a munkaképes korú lakosság körében a jelenleg 

hetven százalék alatti (Magyarország esetében hatvan százalékot sem elérő) 

foglalkoztatási szintet. Bár a 2000-ben tíz évre előre kijelölt célok sem valósultak meg, a 

jelentéstevő Őry Csaba szerint mostantól minden másképpen lesz.
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A foglalkoztatás bővítésének kitüntetett figyelmet szentelő 2020-as uniós stratégia érdemi változásokat hozhat 
magával, hiszen a huszonhét tagállam elkötelezi magát az összehangoltabb gazdaságpolitika, a jobb kormányzás 
mellett – mondta lapunknak Őry Csaba néppárti (Fidesz) európai képviselő, akinek jelentését a tagállamoknak 
szóló foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokról a nyári szünet előtti utolsó munkahéten fogadta el a törvényhozás 
szakbizottsága. A magyar képviselő szerint az EU levonta a tanulságokat a lisszaboni stratégia felemás sikeréből, 
valamint az utóbbi két év gazdasági válságából, s most új irányt kíván szabni, amelynek célja a klímaváltozás 
hatásainak kezelése, a beruházás az innovációba, a kutatás-fejlesztésbe, a zöld technológiákba.

Az EP-ben is szociálpolitikával foglalkozó Őry Csaba elégedetten nyugtázza, hogy a 2020-as stratégia egyik fő 
célja a foglalkoztatási szint emelése, ami Magyarország számára az alacsony aktivitási rátája miatt igen nagy 
kihívásnak ígérkezik. A huszonhetek abban egyetértenek, hogy a munkaképes korú lakosság körében 75 
százalékra kellene  növelni a jelenleg hetven százalék  alatti (Magyarország esetében hatvan százalékot sem 
elérő)  szintet.  - Elöregedő társadalmakban élünk, s ha finanszírozni akarjuk a szociális ellátó rendszereket, ha 
közpénzekből többet akarunk költeni kutatás-fejlesztésre, oktatásra, az életen át tanulás feltételrendszerének a 
megteremtésére, akkor többen és többet kell dolgoznunk – jegyzi meg Őry, azzal a kiegészítéssel, hogy közben 
meg kellene őrizni az európai vívmányokat, vagyis a szociális védettségre is szükség lesz.

Arra a felvetésre, hogy a 2000-ben tíz évre előre kijelölt célok sem valósultak meg,  Őry úgy reagál, hogy az a 
terv a tagállamok felajánlásán alapult, de senki sem kérte számon a teljesítést. Ám mostantól ez másképpen lesz, 
ezt az EP is támogatja. De ennél is fontosabb Őry szerint az, hogy azok a tagországok, amelyek komolyan vették 
és teljesítették a maguk lisszaboni stratégiáját, most sokkal jobban állnak foglalkoztatásban, a munkaerő 
képzettségi szintjében, s kevésbé viselte meg őket a válság. 

A 2020-as stratégiába, annak bizottsági meghirdetése után, az EP-ben megindult vitáknak köszönhetően került 
be az elmaradottabb térségek felzárkózását pénzforrásokkal is segítő kohéziós politika megőrzésének a 
szándéka. Mint Őry Csaba hangsúlyozza, ez Magyarország számára is rendkívül fontos, azért is, mert e politika 
eszközrendszerét a foglalkoztatásban is kamatoztatni lehet.

A minap elfogadott foglalkoztatáspolitikai jelentés még konkrétabb célokat is kijelölne. - Jó lenne, ha a belga 
elnökség is támogatná, hogy a 75 százalékos célkitűzésen belül, a 15-24 évesek esetében 90 százalékot 
határozzunk meg, vagyis ilyen arányban kellene dolgoznia és tanulnia ennek a korosztálynak.  - Ne legyen tíz 
százaléknál több csellengő fiatal – teszi hozzá a képviselő. Magyar szempontból ez azért lehet fontos, mert e 
politika révén el lehetne érni, hogy ne legyenek olyan - köztük szép számban roma - családok, ahol a gyerekek 
generációk óta nem látnak dolgozó embert maguk körül. Fontos lenne továbbá, hogy a szegénység 
csökkentésének 2020-as céljának keretében külön kiemelt figyelmet kapjon a gyermekszegénység elleni harc.
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A deficitkurtítás időszakában vajon mi e politika forrása? Őry leszögezi: a tagállami költségvetések átalakítása a 
gazdaságok szerkezeti átalakítása révén, hiszen az EU büdzséje, amely a nemzeti jövedelem egy százalékát 
összpontosítja, elenyésző. - Sokat járok Ázsiába EP-képviselőként is. A sikeres államok, mint Tajvan, Vietnam, 
Dél-Korea, India, vagy Kína, hihetetlenül sokat költöttek oktatásra, s ma már millió számra bocsátják ki a 
felsőoktatási intézmények a jól képzett, nyelveket beszélő embereket, s látszik az eredmény – magyarázza a 
képviselő. Ez tanulság Magyarország számára is: támogatni kell az oktatást, és a gyerekeket, hogy iskolába 
járhassanak és járjanak. Ha az ázsiai, vagy éppen a finn példa alapján képzett emberekké válnak, akkor egyrészt 
gyorsítják a gazdasági fejlődést, másrészt a befektetés azért is megtérül, mert nem szociális támogatásra és kis 
hatékonyságú programokra költjük a közpénzt.


