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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel az dolgozói szegénységre
(2019/2188(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira,

– tekintettel az ILO egyezményeire és ajánlásaira,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára,

– tekintettel az EUSZ 3. cikkében foglalt kohéziós célkitűzésre, különösen a felfelé 
irányuló szociális konvergenciára,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, valamint az emberi jogok európai 
egyezményére és az EUMSZ 6. cikke szerinti alapszabadságokra,

– tekintettel az EUSZ 3. cikkére;

– tekintettel az EUMSZ 9. cikkében megállapított horizontális szociális záradékra,

– tekintettel az EUMSZ 151. és azt követő cikkei szerinti szociálpolitikára,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre (2020-ra 
vonatkozó uniós célkitűzés),

– tekintettel az EU-ban a társadalmi integráció előmozdításáról és a szegénység – a 
gyermekszegénységet is ideértve – elleni küzdelemről szóló, 2008. október 9-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a szegénység elleni küzdelemben a minimumjövedelem szerepéről és 
Európában a befogadó társadalom előmozdításáról szóló, 2010. október 20-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel 2015. november 24-i állásfoglalására az egyenlőtlenségek csökkentéséről, 
különös tekintettel a gyermekszegénységre3,

– tekintettel a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról szóló 2017. július 
4-i állásfoglalására4,

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0467.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0375.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0401.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0290.
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– tekintettel az ITUC globális jogi mutatójára5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

Növekvő egyenlőtlenségek

A. mivel a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek nagyok, és a 
gazdagok és szegények közötti szakadék egyre növekszik; mivel míg az egy háztartásra 
jutó nettó vagyon az eurócsoport országaiban az alsó 20%-ban visszaesett, a felső 20%-
ban viszonylag élesen nőtt6, és a háztartások alsó 20%-a átlagosan 4500 EUR nettó 
adóssággal rendelkezett, míg a leggazdagabb 10% átlagos vagyona nettó 1 189 700 
EUR volt7;

B. mivel az alacsony bérek és – egyre növekvő mértékben – a bérek közötti különbségek 
elmélyítik az egyenlőtlenséget; mivel a termelékenység megfelelő béremelés nélküli 
növekedése szintén növeli a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti gazdasági 
egyenlőtlenségeket;

C. mivel az EU 27 tagállamában a nők átlagosan 15%-kal kevesebbet keresnek, mint a 
férfiak8;

Szegénység

D. mivel az EU jelentősen elmaradt attól a célkitűzésétől, hogy 2020-ig 20 millióval 
csökkentse a szegénység kockázatának kitett emberek számát9;

E. mivel 95 millió embert (21,7%) érint a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés, 
aminek következtében a világ harmadik legnagyobb gazdaságában (EU-27) minden 
ötödik ember társadalmi egzisztenciája veszélyben van10;

F. mivel 2018-ban az EU-28 lakosságának 6,1 %-a élt súlyos anyagi nélkülözésben11;

G. mivel a családok körében növekszik a szegénység: minden negyedik 18 év alatti 

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series No 36, 
2020. március, 25. o. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, 2020. március, 5. o. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic
9 Francesca Pepé und Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Brüsszel, 2019. november, 7. o., valamint 13. o. és azt követő oldalak, 
valamint COM(2010)2020, 2010.3.3.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 súlyos anyagi nélkülözés: az alábbi 11 tétel közül legalább 4 megfizetésére való képtelenség: 
jelzáloghitel-törlesztés vagy bérleti díj, közüzemi számlák, lízingdíj vagy más hitelek törlesztőrészlete, egy hét 
üdülés, minden második nap hús, hal vagy ezzel egyenértékű fehérje fogyasztása, váratlan kiadások fedezése, 
telefon (mobiltelefon), színes televízió, mosógép, autó, fűtés; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview)

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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gyermek ki van téve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának; mivel 
ez különösen az egyedülálló szülőket (34,2 %) és a nagycsaládokat érinti12;

H. mivel a bérleti díjak folyamatosan emelkednek, és a szegénységi küszöbön vagy az alatt 
élő embereknek rendelkezésre álló jövedelmük 38%-át kell lakhatásra költeniük, és 
mivel egyes tagállamokban ez az arány akár 50–90% körüli13;

I. mivel Finnország kivételével a hajléktalanság is mindenhol növekszik, és mintegy 
700 000 ember hajléktalan14;

J. mivel az időskori szegénység folyamatosan nő, az alapvető nyugdíjreformokkal együtt 
is: a szegénységi arány a 65 évesnél idősebbek körében átlagosan 16,1% volt (EU-28); 
mivel a bizonytalan és atipikus foglalkoztatás tovább fogja növelni ezt a számot15;

A kollektív szerződések általi lefedettség csökkenése 

K. mivel az OECD-országokban csökken a kollektív szerződések általi lefedettség és 
legalább 14 uniós tagállamban minden második munkavállaló kollektív szerződés 
nélkül dolgozik; mivel a kollektív tárgyalások általi lefedettség csak hét tagállamban 
haladja meg a 80%-ot16;

L. mivel a 2018. évi 92-ről 2019-ben 107-re nőtt a világon azokban az országoknak a 
száma, ahol a szakszervezetek és a munkavállalók elnyomással szembesülnek; mivel a 
növekedés 40%-kal az EU-28 tagállamában volt a legnagyobb, és az országok 68%-a 
sértette meg a sztrájkjogot, 50%-a pedig a kollektív tárgyaláshoz való jogot17;

Az atipikus és bizonytalan foglalkoztatás növekedése 

M. mivel a privatizáció és a kiszervezés csökkenti a munkahelyek biztonságát, és a 
bizonytalan foglalkoztatás növekedését is jelzi;

N. mivel a szegénység kockázatának kitett háztartásokban élő foglalkoztatottak aránya tíz 
év alatt 8%-ról 9,4%-ra nőtt, ami 20,5 millió főt jelent18;

O. mivel a minimálbér-rendszerek szintje, hatóköre és lefedettsége tekintetében jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között; mivel a minimálbér csak három tagállamban 
haladja meg következetesen a meghatározott szegénységi küszöböt (a bruttó mediánbér 
60%-a), más tagállamokban pedig nem véd meg következetesen a szegénységgel 
szemben; mivel bizonyos ágazatokat, munkavállalói csoportokat és foglalkoztatási 
formákat a minimálbér-rendszerek néha nem vesznek figyelembe vagy nem vonnak 

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/hu/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, 6. o. 15. pont
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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hatályuk alá;

P. mivel az atipikus foglalkoztatás növekedése tíz év alatt jóval meghaladta a 
foglalkoztatás általános növekedését: a legnagyobb mértékben a részmunkaidős 
foglalkoztatás nőtt, amit a határozott idejű szerződések követtek19; mivel a 
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók több mint 1/3-a nem önként dolgozik 
részmunkaidőben, és minden második csak azért, mert nem áll rendelkezésére más 
alternatíva20;

Válság

Q. mivel a munkanélküliség, valamint a bizonytalan és atipikus foglalkoztatás 
ugrásszerűen megnőtt a 2008-as pénzügyi válság során, és a Covid19-válság is 
középpontba helyezte a szociális kérdéseket a munkahelyek megszűnése, a rövidített 
munkaidő és a megélhetési nehézségek révén, például a kézműves kisiparban; mivel a 
Covid19-válság miatt a kis- és középvállalkozások zsugorodnak, a gazdagok és 
szegények közötti szakadék növekszik, a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti 
egyenlőtlenségek pedig súlyosbodnak;

Intézkedések az egyenlőtlenségekkel szemben 

1. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy felfelé irányuló konvergencia révén 
érjék el az összehasonlítható életkörülményekre vonatkozó célkitűzést, és megfelelő 
intézkedésekkel – például a kollektív szerződési rendszerek megerősítésével, valamint 
minden korosztályt figyelembe vevő, összehangolt megközelítést alkalmazó minimális 
biztonsági rendszerek, minimáljövedelem, minimálbér és minimálnyugdíj révén – 
kezeljék a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti növekvő egyenlőtlenséget és 
csökkenő szolidaritást;

2. meggyőződése, hogy az alacsony bérezésű ágazatok, az atipikus és bizonytalan 
munkakörülmények, valamint a szociális biztonsági rendszerek felszámolása fényében a 
„munka a szegénység elleni küzdelem legjobb módja” elv ma már nem alkalmazható, és 
csak a működőképes kollektív szerződések és minimálbér-rendszerek biztosíthatják, 
hogy az emberek ne éljenek szegénységben;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ILO-egyezmények, a felülvizsgált 
Európai Szociális Charta és a szociális jogok európai pillére szerinti kötelezettségek 
alapján mozdítsák elő a kollektív tárgyalásokat, az egyesülési jogot, a kollektív 
szerződések megtárgyalásához és megkötéséhez való jogot, továbbá tartsák tiszteletben 
és érvényesítsék a tisztességes minimálbérhez való jogot;

4. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy az európai Szerződésekben szükség 
van egy, a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvre, amely az alapvető gazdasági 
szabadságok és az alapvető kollektív szociális jogok ütközése esetén ez utóbbiakat 
részesíti előnyben;

A munka- és életkörülményekre vonatkozó minimumfeltételek biztosítása

19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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5. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó tervét, hogy kellő időben javaslatot tegyen egy olyan 
jogi eszköz tervezetére, amely biztosítja, hogy az Unióban minden munkavállaló 
méltányos minimálbért kapjon21; kéri továbbá, hogy ennek biztosítása jogszabály vagy 
kollektív szerződések útján történjen, hogy senkit ne fenyegessen a szegénység 
veszélye, és hogy mindenki meg tudjon élni a munkájából és részt vehessen a 
társadalomban; hangsúlyozza, hogy az alsó határértéknek el kell érnie legalább a 
nemzeti bruttó mediánbér 60%-át; hangsúlyozza, hogy amennyiben ez nemzeti 
összehasonlításban túl alacsony a megélhetéshez, egy további mechanizmust kell 
alkalmazni egy, az emberhez méltó megélhetést garantáló pótlék objektív kritériumok 
alapján történő kiszámítására;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a meglévő irányelvek javítása vagy új jogszabályok révén 
valamennyi munkavállaló, különösen az atipikus és bizonytalan munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalók és a színlelt önfoglalkoztatók számára jogszabályban 
biztosítsa a minimális munkafeltételeket, és tiltsa meg a nulla órás munkaszerződéseket;

7. üdvözli a Bizottság tervét a platformalapú munkavégzésről szóló irányelv elfogadására, 
amelynek biztosítania kell, hogy a platform-munkavállalók az alkalmazandó munkajogi 
szabályok hatálya alá tartozzanak, szociális védelemben részesüljenek, valamint 
munkavállalói képviseleteket és szakszervezeteket hozhassanak létre kollektív 
szerződések megkötése céljából;

8. felhívja a tagállamokat, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelv22 végrehajtása során biztosítsák a gyermekgondozáshoz való általános 
hozzáférést, különösen az egyedülálló szülők számára, hogy ne kerüljenek bizonytalan 
és rosszul fizetett munkahelyekre; 

9. felszólít az egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok 
betartására, különösen a bérek tekintetében;

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mindenki számára biztosítsák a 
tisztességes és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést, és tegyenek többet a 
megfizethető köztulajdonú bérlakások építésének előmozdításáért;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy azonosítsák az atipikus és bizonytalan 
foglalkoztatotti csoportokat a munkaerőpiacon, és hozzanak intézkedéseket e 
foglalkoztatási forma ellensúlyozása érdekében;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ellenőrzések révén fokozzák az 
alkalmazandó munkaügyi és szociális jogszabályoknak való megfelelés felügyeletét, és 
határokon átnyúló helyzetekben vegyék igénybe az Európai Munkaügyi Hatóságot;

Kollektív szerződések 

13. megállapítja, hogy a szociális partnerek autonómiája nagy értéket képvisel; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló tervét, hogy cselekvési programot fogadjon el a nemzeti szintű 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_hu.pdf
22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gondozók 

vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről
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kollektív tárgyalási rendszerek védelmére és megerősítésére, különösen ágazati szinten, 
és javasolja, hogy az EUMSZ 151. és 153. cikkével összhangban hozzanak 
intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy ennek során a kollektív szerződések nem 
képezhetik európai szintű szabályozás és értelmezés tárgyát;

14. felhívja a Bizottságot, hogy tegye az uniós alapokból és programokból való támogatás 
feltételévé az alkalmazandó kollektív szerződéseknek való megfelelést;

15. javasolja a tagállamoknak, hogy hozzanak intézkedéseket a kollektív tárgyalások 
előmozdítására, amennyiben a lefedettség szintje nem éri el a 70%-ot;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szankciók révén hatékonyan 
érvényesítsék a munkavállalók egyesüléshez, kollektív szerződések tárgyalásához és 
megkötéséhez való jogát, és biztosítsák, hogy a szakszervezetek beléphessenek az 
üzemekbe, a munkavállalókkal a munkahelyükön beszélhessenek és 
szervezkedhessenek;

17. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek az európai versenyszabályok 
módosítására annak érdekében, hogy a közszolgáltatások, például a kórházak és az 
ápolási-gondozási intézmények közkézben maradhassanak vagy visszakerülhessenek;    

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a bérek rovására folyó verseny elkerülése érdekében javítsa 
a közbeszerzési irányelveket oly módon, hogy csak azok pályázhassanak sikerrel, akik 
nem ássák alá az alkalmazandó kollektív szerződéseket; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a megfelelést, az ellenőrzést és a végrehajtást;

19. javasolja a Bizottságnak, hogy módosítsa az európai szabályokat oly módon, hogy az 
önálló vállalkozók és az atipikus munkavállalók erőiket egyesítve kollektív 
szerződéseket köthessenek;

A Covid19-járvány szociális hatásai

20. emlékeztet arra, hogy az egyensúlytalanságokat nem szabad elmélyíteni, és hogy a 
Covid19-válság következményeit nem szabad megszorító intézkedésekkel vagy az 
európai szemeszter keretében a munkavállalókra és a szegényekre terhelni; 
hangsúlyozza, hogy különösen a szegénység és az aktív keresők szegénysége elleni 
intézkedésekre van szükség;

21. sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a csökkentett munkaidő és az 
elbocsátások gazdasági hatásaira, valamint a kiszolgáltatott személyekre gyakorolt 
szociális hatásokra;

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy európai és nemzeti támogatások révén 
enyhítsék a Covid19-járvány legsúlyosabb hatásait, és a közforrásokból való 
finanszírozást – például a SURE esetében – kössék össze a meglévő munkahelyek 
leépítésének tilalmával;

23. javasolja az esetleges magas munkanélküliség európai és nemzeti foglalkoztatási 
programokon keresztül történő aktív kezelését, valamint az új munkahelyekbe, a 
jövőorientált infrastruktúrába, a digitális átalakulásba és a „zöld átmenetbe” való 
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INDOKOLÁS

A Bizottságnak a szegénység kockázatának kitett emberek számának 20 millió fővel való 
csökkentésére irányuló, 2020-ig megvalósítandó uniós célkitűzése nem teljesült.

Az egyenlőtlenség mind a tagállamokon belül, mind a tagállamok között sokkal inkább nőtt. 
A Covid19-világjárvány miatt fenyegető gazdasági és társadalmi következményekre 
tekintettel félő, hogy ezek az egyenlőtlenségek tovább fognak súlyosbodni.

Míg az ILO elnöke néhány évvel ezelőtt még azt mondta, hogy a szegénység elleni küzdelem 
legjobb módja a munka, ma már ez nem mindenki esetében igaz.

Az atipikus és bizonytalan foglalkoztatás, a behívásos munkavégzés, a platform-
munkavállalók, a „crowdworking” formában dolgozók, a színlelt önfoglalkoztatók és az 
egyéni vállalkozók a kiszervezés, az alvállalkozói láncok, a privatizáció, a liberalizáció révén 
táplálják a béralákínálási versenyt. Ez a kollektív szerződések rendszerét is gyengíti. A 
kollektív szerződések általi lefedettség csökkenése a bérszintek csökkenéséhez vezet.

Ennek következménye: a belső piaci verseny terheinek jelentős részét a munkavállalók 
viselik. A helyi építőipari munkások helyett kiküldött munkavállalókat alkalmaznak a bérek 
lenyomása érdekében, vagy idénymunkásokat, akik a betakarítás idejére az alacsony 
bérszínvonalú országokból a magas bérszínvonalú országokba mennek. Az alacsony béreket 
az állam részben kiegészíti, ezzel közvetetten támogatva a vállalatokat. Ugyanakkor csökken 
a vásárlóerő és a belföldi kereslet. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az oktatást és 
képzést. A munkajog hatálya és a szociális biztonság azonban nem érhet véget a nemzeti 
határokon. A továbbiakban a jog nem biztosíthat keretet a béralákínálási versenyhez.

Mindezzel egyidőben a felső szegmensben a vagyonok és a bérek alakulása óriási növekedést 
mutat. A pénzt megtermelik, de az elosztása egyenlőtlen. A szociális normákra vonatkozó 
kötelező keret nélküli hatalmas belső piac csak néhány ember számára jár előnyökkel, sokakat 
pedig az út szélén hagy.

A Bizottságnak és a tagállamoknak hatáskörükön belül következetesen szembe kell szállniuk 
ezzel a tendenciával. A válság terheit sem szabad a munkavállalókra hárítani. Erős és 
működőképes, inkluzív kollektív szerződéses rendszerekre és olyan összehangolt 
megközelítésre van szükség, amely az élet minden szakaszára kiterjed, és a szegénységnek 
ellenálló, a minimumjövedelemtől a minimálbéren át a minimálnyugdíjakra is kiterjedő 
keretet hoz létre.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_HU.html#title2

