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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok 
európai pillérének intézményközi 
kihirdetéséről szóló dokumentumot(14). A 
pillér a jól működő és méltányos 
munkaerőpiacok és jóléti rendszerek 
alapjaként húsz kulcsfontosságú elvet és 
jogot határoz meg, melyeket három 
kategóriába sorol: esélyegyenlőség és a 
munkaerőpiacra való belépés, tisztességes 
munkakörülmények, valamint szociális 
védelem és társadalmi befogadás. Ezen 
elvek és jogok iránytűként szolgálnak 
ahhoz, hogy stratégiánk biztosítsa a 
klímasemlegességre és a környezeti 
fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a pillér intézményközi 
kihirdetéséről szóló dokumentumot(14). A 
pillér a jól működő és méltányos 
munkaerőpiacok és jóléti rendszerek 
alapjaként húsz kulcsfontosságú elvet és 
jogot határoz meg, melyeket három 
kategóriába sorol: esélyegyenlőség és a 
munkaerőpiacra való belépés, tisztességes 
munkakörülmények, valamint szociális 
védelem és társadalmi befogadás. Ezen 
elvek és jogok iránytűként szolgálnak 
stratégiánkhoz, és érvényesíteni kell őket 
annak szavatolásához, hogy a 
klímasemlegességre, a környezeti 
fenntarthatóságra való átállás, valamint a 
digitalizáció társadalmilag igazságos és 
méltányos legyen, és figyelembe vegye a 
demográfiai változásokat és kihívásokat. 
Tekintve, hogy a pillér alapelveivel együtt 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
foglalkoztatási iránymutatások fontos 
eszközként szolgálhatnak a tagállamok 
számára olyan szakpolitikák és 
intézkedések kidolgozásában és 
végrehajtásában, amelyek növelik a 
társadalom és a gazdaság ellenálló 
képességét, valamint befogadóbbá teszik 
azokat, ugyanakkor előmozdítják a 
munkavállalói jogokat és a felfelé 
irányuló konvergencia célját követik az 



AM\1209301HU.docx PE647.694v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

európai szociális modell további 
fejlesztése érdekében.

__________________ __________________
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A tagállamoknak együtt kell működniük 
az utazó munkavállalók, többek között a 
más tagállamban dolgozó önálló 
vállalkozók szociális védelmének 
biztosításában. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének hozzá kell 
járulnia az univerzális és határokon 
átnyúló, a védelmi hiányosságokat 
kiküszöbölő, végső soron pedig 
termelékeny munkaerőt biztosító 
fenntartható szociális védelemre 
vonatkozó európai munkaerőpiaci 
alapelvek megvalósításához.
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