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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai 

Parlamentnek, és mi módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy 

jövőbeli tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Egész szakmai pályafutásom során Európával kapcsolatos ügyekkel foglalkoztam 

köztisztviselőként, valamint a luxemburgi kormány minisztereként egyaránt. Luxemburgi 

állampolgárként fiatalkorom óta elkötelezett vagyok az európai integráció mellett annak 

tudatában, hogy csak egy erős Európa tud fellépni azon kihívásokkal szemben, amelyek 

előttünk, európaiak előtt állnak. Szilárdan hiszek azon alapvető értékekben és elvekben, 

amelyeken Európa alapul, és a következő években minden energiámat a demokrácia 

védelmébe és a társadalmi igazságosság előmozdításába fogom helyezni, elkötelezetten 

támogatva az egyenlő jogok, a kohézió és a közös jólét megvalósítását, amelyek a kezdetek 

óta alapvető célkitűzései az Uniónknak. 

Amint azt az Európai Tanács által júniusban elfogadott új, a 2019–2024 közötti időszakra 

vonatkozó stratégiai menetrend, valamint a júliusban az új megválasztott elnök által 

bemutatott politikai iránymutatás is alátámasztja, Európának nem csupán a bolygónk 

egészségesebbé tétele és az új digitális menetrendre való átállás terén kell vezető szerepet 

betöltenie, hanem azon is dolgoznia kell, hogy inkluzívabbá válva összehozza az embereket, 

előmozdítsa az integrációt és Európa egyedülálló szociális piacgazdaságát hozzáigazítsa 

napjaink új törekvéseihez. Együtt fogok dolgozni az Európai Parlamenttel azon kihívások 

kezelésében, amelyek az Unió és intézményeink előtt állnak. 

Hiszem, hogy egy tisztességes és befogadó gazdaság megvalósításához az embereket kell 

előtérbe helyezni, fel kell számolni az egyre növekvő egyenlőtlenségeket, ki kell állni a 

sokféleség mellett és meg kell védeni a nemzetközi együttműködést a multilateralizmus 

szellemében és az ENSZ-szel szoros partnerségben, különösen a 2030-ig tartó időszakra szóló 

fenntartható fejlesztési menetrend végrehajtására tekintettel. A gazdasági és pénzügyi 

válságot és az ennek következményeként kialakult szociális válságot követően egy még 

befogadóbb és emberközpontúbb társadalom felé kell elmozdulnunk, amely alapját továbbra 

is az értékek és a bizalom képezik. Európának a szociális dimenziót kell szakpolitikáinak 
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középpontjába állítania, és támogatnia kell a felfelé mutató gazdasági és társadalmi 

konvergenciát. 

Az említettek szellemében kívánom előmozdítani az általános európai érdekeket és részt 

venni az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság munkájában. Minden tudásommal és 

tapasztalatommal segíteni kívánom mind az ő, mind a jövőbeli kollégák munkáját abban, 

hogy érvényesíteni tudjuk az Európai Unió prioritásait, valamint hogy a lehető 

legszorosabban együttműködjünk az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az összes érdekelt 

féllel – beleértve a civil társadalmat, és különösen a szociális partnereket – azon politikai 

célkitűzések megvalósításában, amelyeket a Bizottság megválasztott elnöke politikai 

iránymutatásában bemutatott. 

Mivel 2009 és 2018 között a munkaügyi, foglalkoztatási és a szociális ügyekért felelős 

miniszter tisztségét töltöttem be, úgy vélem, hogy megfelelő tudással és tapasztalattal 

rendelkezem ahhoz, hogy a következő Bizottság foglalkoztatással és szociális ügyekkel 

foglalkozó biztosa legyek. A 2015. évi luxemburgi elnökség ideje alatt én láttam el a 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács elnöki tisztségét. 

Arra is lehetőségem volt két alkalommal is, 2005-ben és 2015-ben, hogy a Tanács elnökségét 

képviseljem az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásokon.  

Kinevezésem esetén biztosként erősíteni kívánom Európa szociális dimenzióját az uniós 

szerződésekben foglalt valamennyi érték és elv tiszteletben tartása mellett, különösen 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkében foglaltakra, egyben az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 8., 9., 10. és 11. cikkében szereplő általános 

célkitűzéseket követve. A szociális Európa megerősítése holisztikus megközelítést kíván. Fel 

kell gyorsítanunk a szociális jogok európai pillérének végrehajtását, és hatékony módon kell 

erősíteni a szinergiákat az összes érintett szereplő, szakpolitika, eszköz és finanszírozás 

között. Munkám során a testületiség, a méltányosság, az átláthatóság és az inkluzivitás elve 

fog vezérelni.  

A nemek közötti egyenlőség az egyik előfeltétele a fenntartható fejlődés megvalósításának és 

a tisztességes, modern és inkluzív társadalmak létrehozásának úgy az Európai Unióban, mint 

globális szinten egyaránt. A nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliómhoz 

kapcsolódó valamennyi szakpolitikai területen és jogszabályban érvényesíteni fogom. 

Szorosan együtt fogok működni a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős kollégáimmal a 

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégia keretében, amelyet a Bizottság 

megválasztott elnöke a politikai iránymutatásában felvázolt, különösen a nemek közötti 

egyenlőség kérdéseinek foglalkoztatási vonatkozásai kapcsán, és teljes mértékben együtt 

fogok működni a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó, jövőben létrehozandó 

munkacsoporttal is. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy kinevezésemtől fogva teljes mértékben tiszteletben tartom 

az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, 

pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket.  

Biztosi kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és 

szellemét, és különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, 

és senkitől ne fogadjak el utasításokat. Tiszteletben fogom tartani továbbá az Európai 

Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és annak az összeférhetetlenségre vonatkozó 
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rendelkezéseit. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és a nyilvánosság számára 

hozzáférhető, és azt változások esetén a lehető leghamarabb naprakésszé fogom tenni. 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket 

hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony 

nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések 

iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

A biztosi testület jövőbeli tagjaként maradéktalanul tiszteletben fogom tartani a testületiség 

elvét és teljes mértékben vállalni fogom a politikai felelősséget a hatáskörömbe tartozó, a 

számomra szeptember 10-én megküldött megbízólevélben meghatározott tevékenységekért. 

Meggyőződésem, hogy a biztosi testület egy csapatot alkot, ezért szorosan be fogom vonni 

valamennyi biztostársamat a felelősségi körömhöz tartozó területet érintő szakpolitikai 

kezdeményezések tervezésébe, kialakításába és végrehajtásába.  

Szerep és az Európai Parlamenttel, valamint bizottságaival folytatott együttműködés 

Az Európai Parlament jelenlegi képviselőjeként szilárdan meg vagyok győződve ezen 

intézmény alapvető jelentőségével. Az Európai Parlamenttel való együttműködés ezért 

rendkívül fontos a számomra. A Parlamenttel és a releváns bizottságokkal mind a 

szakpolitikai döntéshozatal, mind pedig a politikai párbeszéd minden szakaszában együtt 

kívánok működni. 

A hatékony intézményközi együttműködés elengedhetetlen az EU intézményi rendszerének 

megfelelő és eredményes működéséhez, mivel biztosítja az uniós döntéshozatali rendszer 

hatékonyságát és legitimitását. Az intézményközi együttműködés alapelvei a nyitottság, a 

kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a rendszeres információcsere. A Bizottság megválasztott 

elnökének, Ursula von der Leyennek a politikai iránymutatásában és megbízóleveleiben teljes 

mértékben tükröződnek ezen elvek és az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges 

kapcsolat megerősítésének szüksége. Biztosi kinevezésem esetén ezen célkitűzés jegyében 

fogom munkámat ellátni, amely során maradéktalanul tiszteletben fogom tartani az Európai 

Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. évi keretmegállapodás 

rendelkezéseit és a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. évi intézményközi 

megállapodást, melynek tárgyalásaiban a Tanács képviselőjeként vettem részt. A Parlamenttel 

folytatott rendszeres együttműködést nyílt, átlátható és konstruktív módon kívánom folytatni, 

és célom egy különleges partnerség kiépítése. 

A Bizottság megválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek a politikai iránymutatásaival 

összhangban rendelkezésre állok majd, hogy részt vegyenek az illetékes parlamenti vitákban, 

bizottsági üléseken és háromoldalú egyeztetéseken. Biztosítani fogom, hogy a felelősségi 

területemhez tartozó valamennyi jelentős fejlemény a parlamenti bizottságok bevonásával 

történjen. Ugyanakkor teljes mértékben tisztában vagyok a Parlament és a Tanács közötti 

egyenlő bánásmód fontosságával. E tekintetben rendkívül fontos, hogy – amint az a politikai 

iránymutatásban is szerepel – valamennyi szociálpolitikában lépés történjen az együttdöntési 

eljárás felé, kellőképpen tiszteletben tartva a szociális partnerek szerepét, amint azt az Európai 
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Unió működéséről szóló szerződés 154. és 155. cikke is előírja. Úgy vélem, hogy a 

Bizottságnak elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament közvetlenül megválasztott 

tagjai előtt, és nem csupán a rendes jogalkotási eljárás keretében.  

Vállalom továbbá, hogy a kollégáimmal és a hatáskörömbe tartozó szolgálatokkal való 

kapcsolatom alapját a lojalitás, a bizalom és az átláthatóság elve, a rendszeres kétirányú 

információáramlás és a kölcsönös segítségnyújtás fogja jelenteni. Különösen is gondoskodni 

fogok a releváns parlamenti bizottságok elnökeinek rendszeres tájékoztatásáról, közvetlen 

kapcsolattartást kívánok megvalósítani a bizottsági koordinátorokkal és tagokkal, valamint 

kétoldalú találkozókra is rendelkezésére állok. Biztosítani fogom továbbá az Európai 

Parlament rendszeres tájékoztatását a felelősségi körömbe tartozó területekről, különösen a 

jelentősebb eseményeket megelőzően és a nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú 

szakaszaiban. 

Ezenfelül tárcámhoz kapcsolódóan biztosítani fogom az európai parlamenti képviselők 

Bizottságnak feltett kérdéseinek gyors és kielégítő, valamint bürokráciamentes 

megválaszolását. Mindig eleget fogok tenni az arra irányuló felkérésnek, hogy az Európai 

Parlament plenáris ülésén, illetve bizottságaiban megjelenve adott kérdéseket megválaszoljak, 

vagy konkrét felvilágosítást adjak. 

Átláthatóság 

A Bizottság megválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek a politikai iránymutatása 

hangsúlyozza, hogy úgy tudjuk visszanyerni a polgárok Unióba vetett bizalmát, ha 

intézményeink nyitottak, és az átláthatóság tekintetében makulátlanok. Szorosan együtt fogok 

működni az Európai Tanáccsal és Parlamenttel a jogalkotási folyamat átláthatóságának 

javítása érdekében. A polgároknak tudniuk kell, hogy mi, az őket szolgáló intézmények, 

kikkel találkozunk és tárgyalunk, és milyen álláspontot képviselünk a jogalkotási 

folyamatban. Az intézményközi együttműködés megerősítése a legitimitás és az 

elszámoltathatóság előmozdítása révén növelni fogja az Unió hatékonyságát és elősegíti a jó 

kormányzást. 

Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy megvalósuljanak az átláthatóságra 

és az információáramlásra vonatkozó azon széles körű rendelkezések, amelyek az Európai 

Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban és a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban szerepelnek. 

Különös figyelmet fogok fordítani ezen rendelkezések betartására a parlamenti bizottságokkal 

folytatott strukturált párbeszédeim és egyéb kapcsolatfelvételeim során.  

A Bizottság a továbbiakban is törekedni fog arra, hogy tevékenységeiről tájékoztassa a 

polgárokat, például civil párbeszédeken keresztül. Ezen túlmenően a felelősségi körömbe 

tartozó szakpolitikai javaslatokat az érintett érdekelt felekkel, szakértőkkel, szociális 

partnerekkel és a nagyközönséggel folytatott megfelelő konzultációkra fogom építeni, 

összhangban a minőségi jogalkotás elveivel.   

A Parlament álláspontjainak és jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmeinek 

nyomon követése 

A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen támogatja, hogy az Európai 

Parlamentnek legyen kezdeményezési joga. Elkötelezett amellett, hogy a Bizottság jogalkotási 

aktussal kövesse nyomon azokat a parlamenti állásfoglalásokat, amelyek a tagok többségével 
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kerültek elfogadásra, teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritás, az arányosság és a 

jogalkotás minőségének javítása elvét. Teljes mértékben egyetértek ezzel a célkitűzéssel és a 

következő biztosi testület tagjaként azzal a kötelezettségvállalással, hogy el kell mélyíteni a 

partnerséget az Európai Parlamenttel, és a Parlamenttel szorosan együtt fogok működni az 

állásfoglalások kialakításának és megvitatásának minden szakaszában. Vállalom, hogy 

szorosan együttműködöm az illetékes parlamenti bizottságokkal, és aktív részvétellel jelen 

leszek az állásfoglalások előkészítése során. Határozott meggyőződésem, hogy ez javítani 

fogja a párbeszédet, megerősíti a bizalmat és a közös célokért végzett együttes munka 

szellemét.  

A Bizottság emellett hatékony lesz a Parlament álláspontjainak megválaszolásában, többek 

között azáltal, hogy a parlamenti állásfoglalásokra és az EUMSZ 225. cikke szerinti 

felkérésekre – a keretmegállapodásnak megfelelően – elfogadásukat követően három hónapon 

belül válaszol. A Bizottság biztosítani fogja a folyamat politikai felügyeletét.  

Elkötelezett vagyok az iránt is, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani a szociális 

partnerek szerepét, amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés154. és 155. cikke 

meghatározza. 

Információval és dokumentumanyaggal való ellátás 

Fentebb már kijelentettem, hogy biztosítani fogom, hogy a parlamenti bizottságok a Tanáccsal 

egyidejűleg és azzal egyenrangú félként legyenek bevonva az irányításom alá tartozó területet 

érintő jelentős fejleményekbe. Emellett tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy az 

információk és a dokumentumanyagok rendelkezésre bocsátása lényeges eleme az Európai 

Parlament és a Bizottság közötti partnerség elmélyítésének. Ennek fényében elkötelezem 

magam a két intézmény közötti keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljes körű végrehajtása 

mellett. A Lisszaboni Szerződés hangsúlyozza a Parlament és a Tanács mint társjogalkotók 

egyenlőségét, és én gondoskodni fogok arról, hogy ez az elv a felelősségi körömbe tartozó 

területekre vonatkozó információk megosztásakor mindig tiszteletben legyen tartva.  

 

 

Kérdések a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről 

 

3.  A szociális jogok európai pillérének teljes körű végrehajtása létfontosságú az 

Unió előtt álló kihívások kezeléséhez. Melyek azok a jogalkotási pillérek, amelyekre a 

szociális Európát fel kívánja építeni, és uniós szinten milyen konkrét jogalkotási 

javaslatokat és pénzügyi támogatást kíván megvalósítani annak érdekében, hogy a 

társadalmi haladás, valamint a fenntartható társadalom felé történő igazságos átmenet 

valamennyi európai ember számára valósággá válhasson?  

 

Európa számos olyan kihívással és tendenciával néz szembe, amelyek ambiciózus válaszra 

várnak. Tekintettel arra, hogy gazdaságaink és társadalmaink digitális és zöld átalakuláson 

mennek keresztül, valamint demográfiai változásokkal szembesülnek, minden eddiginél 

fontosabb, hogy a szociális jogok és a méltányosság a fenntartható Európa felé vezető átmenet 

középpontjába kerüljenek. Ezen múlik, hogy Európa szociális piacgazdaságként és globális 

szereplőként mennyire lesz sikeres. Szilárd meggyőződésem, hogy Európa gazdasági és 

társadalmi megerősítéséhez fontos az emberekbe beruháznunk, és gondoskodnunk kell arról, 
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hogy jóllétük elősegítése érdekében az európaiak kellő védelemben részesüljenek, és 

felkészülve nézzenek szembe a fenti kihívásokkal. 

 

A kezdetektől fogva határozottan támogatom a szociális jogok európai pillérét. Részt vettem a 

göteborgi szociális csúcstalálkozón, amelynek alkalmával az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság 2017 novemberében kihirdette a pillért. A pillér erős politikai elkötelezettséget 

jelent az uniós állam- és kormányfők, valamint az Európai Parlament részéről a szociális 

jogok gyakorlati átültetése és érvényesítése mellett.  

 

A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint Valdis 

Dombrovskis alelnökjelölttel és a többi bizottsági kollégámmal együttműködve minden tőlem 

telhetőt megteszek azért, hogy a szociális jogok európai pillérében foglalt jogokat és 

alapelveket a polgáraink számára hatékony és releváns módon érvényesítsük, mégpedig teljes 

körű cselekvési terv és konkrét gyakorlati jelentőségű javaslatok alapján.   

 

Úgy vélem, hogy a cselekvési tervnek az uniós és a tagállami szintet egyaránt le kell fednie, 

az egyes szintek hatáskörein belül, és teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritást, 

amint azt az Európai Tanács 2019 júniusi stratégiai menetrendje is hangsúlyozta. A cselekvési 

terv előrevitele közös és aktív politikai szerepvállalást tesz szükségessé valamennyi partner 

részéről, különösen az Európai Parlamenten belül, valamint a tagállamok, a szociális 

partnerek és a civil társadalom egyéb szereplői között. A szociális párbeszéd központi 

szerepet tölt be a szociális jogok megerősítésében, valamint a fenntartható és inkluzív 

növekedés fokozásában. A pillér végrehajtása hozzá fog járulni az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak elérésére irányuló átfogó célkitűzéshez, összhangban a Bizottság 

megválasztott elnökének politikai iránymutatásában és a megbízólevelekben meghatározott 

vezérelvekkel. 

 

Uniós szinten ehhez – a jogi eszközöktől kezdve a szakpolitikai koordinációig és 

finanszírozásig – az eszköztárunkban rendelkezésre álló valamennyi eszközt fel kell 

használnunk. A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásában számos olyan 

kezdeményezés szerepelt, amelyek a szociális pillér hatáskörébe tartoznak, és amelyeket elő 

fogok mozdítani. Ezek a következők: 

 

• A tisztességes minimálbérre vonatkozó jogi eszköz a nemzeti hagyományok szerinti 

bérmegállapítás kellő tiszteletben tartása mellett, kollektív szerződések vagy jogi 

rendelkezések útján;  

• az európai gyermekgarancia rendszere;  

• az ifjúsági garancia rendszerének megerősítése;  

• annak feltérképezése, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak platform-munkavállalók 

munkafeltételeinek javítására;  

• a készségfejlesztési program naprakésszé tétele; 

• a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló irányelv teljes körű 

végrehajtásának biztosítása; 

• fokozott fellépés a szegénység elleni küzdelem terén. 

 

Biztos kollégáimmal együtt aktívan fogunk dolgozni más olyan javaslatokon is, amelyek 

érdemben hozzá fognak járulni a cselekvési tervhez, mint pl.:  

• egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer létrehozására irányuló 

javaslat;  
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• a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégia, ideértve a kötelező 

jellegű bérátláthatósági intézkedések bevezetésére irányuló intézkedéseket is. 

 

Ezek és a politikai iránymutatásban foglalt egyéb intézkedések ambiciózus kiindulópontot 

jelentenek a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, a szociális partnerekkel és a civil 

társadalmi szervezetekkel a pillér 20 alapelvének megvalósításának megvitatásához.    

 

Unió-szerte még mindig több mint 100 millió embert fenyeget a szegénység vagy a társadalmi 

kirekesztődés. Ez elfogadhatatlan. További erőfeszítéseket kell tennünk a szegénység és a 

társadalmi kirekesztődés felszámolásáért. Elkötelezett vagyok amellett, hogy a 

rendelkezésemre álló eszközöket teljes mértékben kihasználva dinamikus munkaerőpiacokat, 

esélyegyenlőséget, tisztességes munkakörülményeket és virágzó szociális gazdasági ágazatot 

biztosítsak. Ami a társadalmi befogadást illeti, még sok a teendő a megfelelő 

jövedelemtámogatás, a befogadó munkaerőpiacok és a minőségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés megvalósítása terén. Ennek kapcsán számítok az Európai Parlament 

együttműködésére annak közös feltérképezéséhez, hogy – a szubszidiaritás elvének 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett – miként tudnánk legjobban kiállni az arra legjobban 

rászorulók mellett. 

 

Úgy vélem továbbá, hogy többet tudnánk, és többet is kellene tennünk a készségekért. Az 

oktatás és a képzés nagyon fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz 

való hozzáférés biztosításában, de a jelenleg zajló zöld és digitális átalakulás során a 

növekedés és jólét előmozdításának is hajtóereje. Éppen ezért egy aktualizált 

készségfejlesztési programot kívánok előterjeszteni a szakemberhiány felmérésére és 

pótlására, a készségkereslet és -kínálat közötti eltérés kezelésére, valamint a továbbképzés és 

az átképzés támogatására, hogy szembe tudjunk nézni a munka világának jövőbeni alakulása 

és gazdaságaink digitalizálása jelentette kihívásokkal. Mindenek előtt meg fogom vizsgálni 

azt az elképzelést, hogy a munkaképes korúak egyéni tanulási számlával rendelkezzenek. 

Ezek az intézkedések teljes mértékben összhangban vannak a pillér 1. és 4. alapelvével. 

Felvértezik az egyéneket arra, hogy kezükbe vegyék és saját maguk irányítsák tanulmányaik 

útvonalát és karrierjük alakulását. 

 

A cselekvési terv várhatóan fellépésre ösztönözi majd a tagállamokat. Továbbra is az európai 

szemeszter maradna a fő eszköz a magas szintű foglalkoztatás, a szociális védelem, a 

társadalmi befogadás és a szociális jogok gazdaságpolitikáinkban való érvényesítésére, 

elismerve, hogy a gazdasági és társadalmi haladás egymástól elválaszthatatlanok és 

egyformán fontosak. A fenntartható fejlesztési célok integrálásával új fókuszt kap az európai 

szemeszter, ami jól példázza, hogy a gazdasági fejlődésben együtt kell járni a környezeti és a 

társadalmi fenntarthatóságnak. A szemeszternek továbbra is iránymutatásul kell szolgálnia a 

tagállamoknak a szociális jogok hatékonyabb érvényesítéséhez, mégpedig tényeken és 

megalapozott elemzésen alapuló ajánlások alapján, ideértve a szociális teljesítmény 

nyomonkövetését is szociális eredménytáblával. Emellett a foglalkoztatás és a szociális 

teljesítmény fokozott előtérbe helyezése is hozzájárul majd az ellenálló képesség növeléséhez, 

valamint a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséhez.  

 

A pillér alapelveinek megvalósításához még többet kell fektetni az emberekbe. Az uniós 

források 2020 utáni új generációja tekintetében arra fogok törekedni, hogy az Európai 

Szociális Alap Pluszból (ESZA+) és más alapokból nyújtott támogatást az európai szemeszter 

keretében azonosított, a pillér alapelveihez megfelelően igazodó szakpolitikai prioritások 

kapják. Az emberekbe való befektetés fő uniós eszközeként az ESZA+ olyan kihívások 
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kezeléséhez nyújt támogatást a tagállamoknak, mint például a gyermekszegénység vagy az 

ifjúsági munkanélküliség, különösen akkor, ha az európai szemeszter és a szociális 

eredménytábla tanúsága szerint az egyes tagállamokban alulteljesítés figyelhető meg e 

területeken. Az Európai Parlament elkötelezettségére is számítok ahhoz, hogy a soron 

következő jogalkotási folyamatban biztosítsuk e konzisztenciát a politikai prioritásaink és az 

uniós pénzeszközök között.  

 

Biztosítanunk kell továbbá, hogy a következő nemzedékek egy tiszta bolygón élhessenek. Egy 

mindenki számára igazságos átmenetre van szükségünk. Sok munkavállaló és család aggódik 

amiatt, hogy az átmenet hátrányosan érintheti őket magukat vagy gyermekeiket. A Bizottság 

megválasztott elnökének politikai iránymutatásában is említett jövőbeni Méltányos 

Átalakítási Alap támogatni fogja a leginkább érintett területeket, és lehetővé teszi, hogy az 

emberek kiaknázzák a klímasemleges gazdasági modellekre való átállás előnyeit.  

 

 

4.  A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó politikai iránymutatásaiban Ursula 

von der Leyen megválasztott elnök kötelezettséget vállal többek között annak 

biztosítására, hogy az Unióban minden munkavállaló tisztességes minimálbérben 

részesüljön, hogy létrejöjjön a gyermekekre vonatkozó garanciarendszer, valamint hogy 

az ifjúsági garancia az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem állandó eszközévé 

váljon. 

 Kifejtené-e, hogy ezek a kezdeményezések és kötelezettségvállalások pontosan mit 

foglalnak magukban, milyen konkrét eszközöket kíván alkalmazni és milyen jogalkotási 

és nem jogalkotási kezdeményezéseket kíván tenni ezek megvalósítása érdekében, 

összeegyeztethetők-e ezek – és amennyiben igen, hogyan – a tagállamok belső 

jogszabályaival és azon tagállamok kollektív tárgyalási rendszereivel, amelyekben a 

béreket kizárólag kollektív tárgyalások útján határozzák meg?  

- tisztességes minimálbér; 

 

Az elmúlt néhány évben több millió munkahely jött létre az EU-ban. Ugyanakkor még mindig 

kihívásokkal találjuk szembe magunkat a jövedelmi egyenlőtlenségek és a dolgozói 

szegénység terén. A Bizottság megválasztott elnöke egyértelművé tette, hogy az EU-ban 

minden munkavállalónak tisztességes minimálbérben kell részesülnie. Arra fogok törekedni, 

hogy a munka kifizetődő legyen, és az ország gazdasági és társadalmi körülményeinek 

fényében tisztességes megélhetést biztosítson a munkavállalónak.  

 

A szociális jogok európai pillérére építve a javaslat átlátható és kiszámítható módon 

meghatározott megfelelő minimálbérek biztosítását is szorgalmazni fogja. A minimálbérre 

vonatkozó uniós kezdeményezés nemcsak a munkavállalók Európa-szerte biztosított 

védelmének lenne záloga, hanem az uniós szakpolitikák jobb összehangolását is lehetővé 

tenné, mivel a tagállamok hatékonyabban kezelhetnék a közös kihívásokat a felfelé irányuló 

gazdasági és társadalmi konvergencia elérése érdekében. A kezdeményezés a konvergencia 

támogatása érdekében közös alapelveket tartalmazhatna a tagállamok számára a minimálbér 

megállapításához és közös mutatókat szakpolitikájuk értékeléséhez, mindemellett teljes 

mértékben tiszteletben tartva a tagállamok és a szociális partnerek hatásköreit és az adott 

tagállam hagyományos béralkurendszerét. Ezért fontos, hogy valamennyi érdekelt féllel 

konzultációt folytassunk, a Bizottság megválasztott elnöke által előterjesztett politikai 

iránymutatásban szereplő ütemtervnek megfelelően.  
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A tisztességes minimálbéreket valóban kollektív szerződések vagy jogi rendelkezések útján 

lehet meghatározni, az egyes országok hagyományaitól függően. A Bizottság megválasztott 

elnökével egyetértésben magam is szilárdan hiszek a munkaadók és a szakszervezetek közötti 

szociális párbeszédben, hiszen ezek a szereplők ismerik a legjobban az ágazatukat és a 

régiójukat.  

 

 

 

 

 

- Európai gyermekgarancia; 

Teljes mértékben egyetértek a Bizottság megválasztott elnökének azon 

kötelezettségvállalásával, hogy létrehozza az európai gyermekgarancia rendszerét. Ahogy a 

szociális jogok európai pillére is kimondja, a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy 

védelmezzék őket a szegénységgel szemben, a hátrányos helyzetű gyermekeknek pedig joguk 

van ahhoz, hogy meghatározott intézkedésekben részesüljenek az esélyegyenlőség javítása 

érdekében. Ezért a gyermekgaranciának hozzáadott értéket kell biztosítania a nemzeti és uniós 

szinten már meglévő intézkedésekhez, hogy minden rászoruló gyermek hozzáférhessen olyan 

alapvető szolgáltatásokhoz, mint például az egészségügy és az oktatás. Gondoskodni fogok 

arról, hogy az Európai Parlament kérésének megfelelően kellő figyelmet fordítsunk a 

folyamatban lévő előkészítő intézkedés megállapításaira, hogy azonosíthassuk a 

legmegfelelőbb intézkedést és az annak végrehajtásához szükséges eszközöket. 

 

A Bizottság célzott szakpolitikai iránymutatás és pénzügyi támogatás révén támogathatja a 

tagállamokat az említett alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításában, különösen az 

európai strukturális és beruházási alapok révén. Emlékeztetni szeretném Önöket arra, hogy 

pénzeszközeinkkel már a jelenlegi programozási időszakban is támogattuk a rászoruló 

gyermekeket. A jövőre nézve létfontosságú, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a majdani 

Európai Szociális Alap Pluszban rejlő lehetőségeket, az Európai Parlament erre vonatkozó 

kéréseinek kellő figyelembevételével.  

 

A gyermekek helyzetének javításához először családjuk helyzetét kell javítanunk. A 

gyermekek számára is előnyösek azok a befektetések, amelyek a nemek közötti egyenlőséget 

kívánják előmozdítani minden területen, többek között a munkavállalás, a szakmai 

előmenetel, a munka és a magánélet összeegyeztetése, valamint az egyenlő munkáért járó 

egyenlő díjazás terén. 

 

- Ifjúsági garancia 

A megválasztott elnökhöz hasonlóan a kezdetektől fogva határozottan támogatom az ifjúsági 

garanciát, mivel fontos strukturális reformokat idézett elő. Ezért meg kívánom szilárdítani a 

fiatalok iránti közös elkötelezettségünket, amelyet az Európai Parlament és az európai 

politikai vezetők a szociális jogok európai pillérének 4. alapelvében is megerősítették. Hat 

évvel ezelőtt egy súlyos válság kezelésére fogadtuk el az ifjúsági garanciaprogramot. A 

program azóta évente 3,5 millió fiatalnak biztosított jobb kilátásokat a jövőre nézve. 

 

Ma az Unióban a valaha mért legalacsonyabb szintre esett vissza az ifjúsági munkanélküliség. 

Ugyanakkor a tagállamok között és a tagállamokon belül is jelentős különbségek 

tapasztalhatók. Egyes országokban még mindig túl nagy az ifjúsági munkanélküliség, és olyan 

strukturális problémát jelent, amely folyamatos figyelmet igényel. A munkaerőpiaci 

készségigények ugyancsak rohamosan változnak. Az iskolából a munka világába való átmenet 
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tovább tart, és sok fiatalt ideiglenes és atipikus szerződéssel alkalmaznak első munkahelyén. 

Szakmai pályafutásuk elején gyakran nem részesülnek teljes körű szociális védelemben. Az 

ifjúsági garancia sajnálatos módon még nem ér el minden nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalt (NEET-fiatalt). 

 

Ambiciózusabb válaszokat kell találnunk ezekre a problémákra, és az ifjúsági garanciát a 

fiatalok változó igényeihez kell igazítanunk. Szerintem végig kell gondolnunk, hogy mely 

korcsoportot támogatjuk, és hogyan javíthatunk az ifjúsági garancia keretében kínált ajánlatok 

minőségén. Megvizsgálhatnánk továbbá, hogy miként erősíthetnénk a releváns érdekelt felek 

közötti partnerségeket, miként vértezhetnénk fel a fiatalokat a megfelelő (digitális és zöld) 

készségekkel, valamint hogyan nyújthatnánk még integráltabb szolgáltatásokat és jobb 

pályaválasztási tanácsadást a számukra.  

 

Ez a törekvés megfelelő pénzügyi támogatást igényel nemzeti és európai szinten a jövőbeli 

Európai Szociális Alap Plusz program keretében. Fokoznunk kell erőfeszítéseinket, ha 

biztosítani akarjuk, hogy egyetlen fiatal se maradjon támogatás nélkül.  

 

 

5.  Melyek azok a konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, 

amelyeket a hatáskörébe tartozó területen javasolni kíván, különösen az alábbiak 

tekintetében:  

 – a munkavállalók egészségének és biztonságának javítása, valamint a 

betegségből felépülő munkavállalók visszailleszkedésének megkönnyítése, különösen a 

káros anyagok miatti betegségek, a stresszből eredő vagy a munkával összefüggő váz- és 

izomrendszeri zavarok, illetve a krónikus betegségek, köztük a rák esetén;  

 

Ambiciózusan kívánok magas szintű munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet biztosítani. 

Ehhez fel kívánom térképezni, hogy a 2020-ban lezáruló jelenlegi stratégiai keret után hogyan 

lépjünk tovább a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. Világossá kell tenni, hogy 

az Unió készen áll arra, hogy valamennyi munkahelyen magas szintű normákat garantáljon, 

többek között a szociális partnerek, a munkaügyi felügyelőségek és a munkabiztonsági és 

egészségügyi hatóságok felé. Különösen fontos lesz, hogy foglalkozzunk a halálos kimenetelű 

balesetekkel, aminek komoly jelzésértéke lesz. Alaposan fel kell térképeznünk, hogy milyen 

politikai eszközökkel kezelhetnénk az olyan jelentős egészségügyi kockázatokat, mint például 

a rák, a stressz, a mentális egészség, valamint a váz- és izomrendszeri megbetegedések. 

Együtt fogok működni a szociális partnerekkel és az Európai Munkahelyi Biztonsági és 

Egészségvédelmi Ügynökséggel annak érdekében, hogy a munkahelyi stressz, váz- és 

izomrendszeri zavarok és krónikus betegségek tekintetében a betegségmegelőzés kultúrája 

alakuljon ki a munkaadók és a munkavállalók körében.  

Támogatom továbbá a rákkeltő anyagokról szóló irányelv naprakésszé tételére irányuló 

munkánkat és az olyan anyagokra vonatkozó határértékek aktualizálását, amelyeknek Európa-

szerte munkavállalók milliói vannak kitéve; átalakuló gazdaságunk összefüggésében mindez 

fokozott jelentőséggel bír.  

 

Végezetül pedig nemcsak az egyének és családjaik, de a vállalatok és a társadalom egésze 

szempontjából is alapvetően fontos, hogy a munkavállalók betegségek után zökkenőmentesen 

visszatérhessenek munkahelyükre. Ehhez nemzeti szinten összehangolt megközelítésre van 

szükség a foglalkoztatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások terén, a szociális 

partnerekkel szoros együttműködésben. Ki kell használnunk az Európai Szociális Alap adta 
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segítséget ahhoz, hogy az emberek a lehető leggyorsabban vissza tudjanak illeszkedni a 

munka világába. 

 

 – annak biztosítása, hogy a tagállamok kellő rugalmassággal rendelkezzenek a 

szociális lakhatáshoz való hozzáférés célcsoportjainak meghatározásában;  

 

Meggyőződésem, hogy a lakhatás döntő szerepet játszik a társadalmi befogadás és kohézió 

erősítésében. A zöld gazdaságra történő átállásban központi jelentősége lesz a fenntartható 

lakásokba való beruházásnak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak szerint 

szociális támogatást és lakástámogatást kell biztosítani azok számára, akik nem rendelkeznek 

elégséges pénzeszközökkel. A Charta egyértelműen fogalmaz: „A társadalmi kirekesztés és a 

szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és 

gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban – elismeri és tiszteletben tartja a jogot a 

tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik 

nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel”. A szociális jogok pillérének 19. 

alapelve azt is kimondja, hogy „A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani szociális 

lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz.” Magam is támogatom ezeket az alapelveket. Úgy 

vélem, hogy az európai szemeszter keretében továbbra is figyelemben kell kísérni a 

tagállamok lakhatási helyzetét, és szükség esetén az országspecifikus ajánlásokat a szociális 

eredménytábla értékelése alapján gondosan a különböző tagállamokban fennálló egyedi 

körülményekre kell szabni. 

 

Már várom, hogy megvitathassam az Európai Parlamenttel, hogy a jövőben hogyan 

támogathatjuk a tagállamokat, természetesen mindezt az uniós hatáskörök korlátain belül és a 

szubszidiaritás elvének megfelelően. 

 

 – annak biztosítása, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó bejelentett 

európai stratégia túlmutasson a nemek közötti egyenlőség foglalkoztatás terén történő 

előmozdítását célzó intézkedéseken, és tartalmazzon egy, a 21. század kihívásainak 

megfelelő, a nemek közötti bérszakadék, szakmai egyenlőtlenségek és nyugdíjszakadék 

felszámolását és a megkülönböztetés megelőzését célzó intézkedéseket is magában 

foglaló sokszínűségi és befogadási stratégiát;  

 

Ahogy már említettem, törekedni fogok arra, hogy a hatáskörömbe tartozó valamennyi 

szakpolitikai területen érvényesüljön a nemek közötti egyenlőség. Maximális támogatásomat 

kínálom Helena Dalli egyenlőségért felelős biztosjelöltnek a nemek közötti egyenlőséget 

célzó ambiciózus, átfogó és jövőorientált stratégiájának megvalósításához. Olyan stratégiára 

van szükségünk, amely a nőket és lányokat a mai napig is érintő strukturális és rendszerszintű 

egyenlőtlenségekre összpontosítanak, ideértve a nemek közötti bérkülönbségeket és a 

nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenségeket is. A szociális partnerek alapvető szerepet 

játszanak mindezekben, és fontos, hogy a szakpolitika valamennyi szakaszába kellően be 

legyenek vonva. A nemek közötti egyenlőség kérdése után egyértelműen a tágabb értelemben 

vett egyenlőség és a sokféleség kérdésének kell napirendre kerülnie, nevezetesen a 

munkavállalás és a munkahelyi helyzet tekintetében. Amint azt a Bizottság megválasztott 

elnöke, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásában kifejtette, mindannyiunk számára 

érvényes egyenlőségre van szükségünk a szó minden értelmében. Biztosítani fogom, hogy az 

irányításom alatt álló szolgálatok a portfóliómhoz tartozó valamennyi területen segítsék 

Helena Dalli biztosjelölt és munkacsoportja munkáját. 
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A szociális jogok európai pillérének a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 9. 

alapelve kapcsán konkrétabban is határozottan támogatni fogom Helena Dalli biztosjelöltet a 

munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló, nemrégiben elfogadott irányelv időben 

történő átültetése érdekében. A tagállamokkal együttműködésben már jelenleg is mélyreható 

munkával igyekszünk pontos adatokat gyűjteni a családhoz kapcsolódó szabadságokról. 

 

A formális gondozási szolgáltatások, köztük a gyermekgondozás megfelelősége, 

megfizethetősége és minősége jelentősen befolyásolhatja a nők azon választását, hogy 

maradjanak-e a munkaerőpiacon. A nők több mint 10 %-a gondozási feladatok miatt inaktív. 

Ez a döntés jelentősen kihat a foglalkoztatási különbségekre, bérszakadékra és a nyugdíjak 

terén fennálló egyenlőtlenségekre. Az irányításom alatt álló szolgálatok – a tagállamokkal 

együtt – szakpolitikai és finanszírozási oldalról egyaránt foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az 

Európai Szociális Alap támogatásával. E munkát jómagam is elő kívánom mozdítani. 

 

Különös figyelmet fogok fordítani a tartós ápolás-gondozással kapcsolatos szakpolitikára is. 

Sok nő végez ilyen informális munkát fizetés nélkül. Amennyiben bővülne a tartós ápolási-

gondozási szolgáltatások kínálata, azok a nők is visszatérhetnének a munkaerőpiacra, akik 

gondozási feladataik miatt jelenleg ezt nem tehetik meg. 

 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a nők nagyobb számban vannak bizonytalan 

munkaviszonyban: ők képezik a részmunkaidőben foglalkoztatottak túlnyomó többségét, és 

gyakori, hogy változó óraszámban és határozott idejű szerződésekkel dolgoznak. Ez is 

jelentősen elmélyíti a nemek közötti szakadékot. E tekintetben biztosítani fogom a tagállamok 

rendelkezésére álló valamennyi jogi eszköz, a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló 

ajánlás, a részmunkaidős foglalkoztatásról és a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 

irányelv, valamint az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv megfelelő 

végrehajtását. 

 

Végezetül a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjkülönbségek nyomon követésének 

egyik leghatékonyabb eszköze továbbra is az európai szemeszter lesz. A nemek közötti 

egyenlőség megvalósítására irányuló intézkedések végrehajtása nagy hangsúlyt fog kapni 

finanszírozási eszközeink, különösen az ESZA+ keretében is.  

 

 – olyan megoldás kidolgozása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásával 

kapcsolatban, amely figyelembe veszi a tagállamok szociális rendszerei közötti 

eltéréseket;  

A leköszönő Bizottság 2016 végén javaslatot terjesztett elő a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálására vonatkozó szabályok felülvizsgálatára, hogy azok méltányosabbak, 

egyértelműbbek és könnyebben végrehajthatók legyenek. Meggyőződésem, hogy erre a 

felülvizsgálatra szükség van ahhoz, hogy kezelhessük a tartós ápolás-gondozás, az 

álláskeresési ellátások, a családi ellátások és az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó 

szabályok terén jelentkező új kihívásokat és megragadhassuk az ott kínálkozó lehetőségeket. 

2019 márciusában a társjogalkotók kiegyensúlyozott ideiglenes megállapodásra jutottak a 

szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról. Az, hogy elfogadására az európai parlamenti 

szünete előtt – a Tanács minősített többsége hiányában – nem kerülhetett sor, nem jelenti azt, 

hogy a problémák megszűntek volna. Éppen ellenkezőleg, úgy vélem, hogy sürgősen folytatni 

kell a munkát annak érdekében, hogy jobb szociális biztonsági koordinációs szabályok 

vonatkozzanak azokra, akik határokon át élnek és dolgoznak. 
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A leköszönő Bizottság a Tanáccsal és az új Európai Parlamenttel jelenleg azon dolgozik, hogy 

mielőbb végleges megállapodásra jussnak. A kérdés több okból is sürgető. Remélem, hogy 

gyors és ambiciózus megállapodás születik, amely aktualizálja és megvédi a más uniós 

országba költöző emberek jogait, és megkönnyíti a nemzeti hatóságok közötti együttműködést 

a visszaélések vagy csalások megelőzése érdekében. Továbbra is meg vagyok győződve arról, 

hogy már nem állunk messze a végleges megállapodástól. 

 

 – a bizonytalan foglalkoztatásban lévő munkavállalókat – például az utazó 

munkavállalókat, az idénymunkásokat és a digitális platform alapú munkát végzőket – 

érintő csalások és bérdömping felszámolása, valamint a digitális platformok 

rákényszerítése arra, hogy munkavállalóikat alkalmazottnak és ne önfoglalkoztatónak 

tekintsék, a munkavállalói jogállásból eredő munkaügyi és szociális védelmi jogokkal 

együtt?  

 

Már munkaügyi, foglalkoztatási és a szociális és szolidáris gazdaságért felelős miniszterként 

is határozottan támogattam a szociális jogok európai pillérét, valamint a leköszönő Bizottság 

valamennyi olyan kezdeményezését, amelyek az abban foglalt elveket kívánják érvényesíteni 

a különböző területeken. Biztosként készen állok e munka folytatására, egyrészt az elmúlt 

években elfogadott uniós jogszabályok maradéktalan végrehajtásának biztosítása, másrészt 

szükség esetén új kezdeményezések előterjesztése révén. A bizonytalan foglalkoztatási 

formákban dolgozó munkavállalók helyzetét a szociális jogok európai pillérében lefektetett 

alapelvekkel összhangban kell kezelni.  

 

Az utazó munkavállalók hamarosan élvezhetik az új szabályok nyújtotta előnyöket, amelyek 

biztosítják, hogy a kiküldött munkavállalókra minden tagállamban ugyanolyan bérezési 

feltételek vonatkozzanak, mint a helyi munkavállalókra. Az Európai Munkaügyi Hatóság 

(ELA) azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a tagállamok közötti információszolgáltatást és 

együttműködést, többek között a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem terén. 

Biztosként kiemelt figyelmet fogok fordítani a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

felülvizsgált irányelv átültetésére és végrehajtására, valamint az érvényesítéséről szóló 2014. 

évi irányelv mindenre kiterjedő alkalmazására. Az Európai Munkaügyi Hatóság számára 

szintén biztosítani fogom a szükséges ösztönzőket ahhoz, hogy továbbra is ambiciózusan 

végezze munkáját, többek között a közös ellenőrzések összehangolása és támogatása, 

valamint a releváns információk tagállamok közötti megosztása tekintetében. 

 

A kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók, úgymint az idénymunkások, a behívásos 

munkavállalók vagy a platform-munkavállalók igényeit szorosan figyelemmel kell kísérni. 

Gazdasági modellünk szempontjából elengedhetetlen, hogy méltó, átlátható és kiszámítható 

munkafeltételeket biztosítsunk. Mindenekelőtt gondoskodni fogok arról, hogy a hatályos 

uniós munkajog megfelelően érvényesüljön az említett munkavállalók védelmében. 

Megbízatásom ideje alá esik az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv 

átültetése, amely jelentős előrelépést jelent a munkavállalói jogok modernizálása és a munka 

új világában történő védelme terén. Biztosítani fogom, hogy a Bizottság a tagállamokkal 

szoros együttműködésben hatékony nemzeti jogszabályokat készítsen elő az irányelv 

érvényesítésére. Az irányelv egyrészt naprakésszé teszi és kibővíti azokat az írásbeli 

információkat, amelyeket munkavállaláskor minden munkavállaló – ideértve a platform- és az 

alkalmi munkavállalókat, valamit a háztartási alkalmazottakat is – számára biztosítani kell, 

másrészt új jogokkal is felruházza a legbizonytalanabb és legkiszolgáltatottabb helyzetben 

lévőket, például a nulla órás szerződéssel felvett vagy a behívásos munkavállalókat. Az 
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irányelv hatékony végrehajtási fejezetet tartalmaz, amely biztosítja, hogy ezek a jogok ne csak 

papíron létezzenek.  

 

Ami a platformalapú munkavégzést illeti, itt egy olyan új és dinamikusan fejlődő üzleti 

modellről van szó, amely hatással van a munkavégzési módokra és a munka jövőjére. A 

platformok újfajta rugalmasságot biztosítanak mind a vállalkozások, mind a munkavállalók 

számára, sokak számára lehetőséget teremtve arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra vagy 

többletjövedelemre tegyenek szert. Ugyanakkor megkérdőjelezik a jelenlegi legális 

foglalkoztatási formákat, szociális kereteket, valamint a szociális párbeszéd szerkezetét. A 

munkaügyi normákat és a szociális védelemhez való hozzáférést valamennyi munkavállalói 

kategóriára kiterjedően garantálni kell. A platformokon keresztül dolgozók körében egyre 

nagyobb a bizonytalanság számos kérdést illetően, többek között a foglalkoztatási viszonyuk, 

munkakörülményeik, szociális védelemhez való hozzáférésük, valamint képviseletük és 

kollektív tárgyaláshoz való hozzáférésük tekintetében. Úgy vélem, hogy ez a terület nagyobb 

figyelmet érdemel, és követve a Bizottság megválasztott elnökének erre vonatkozóan tett 

kötelezettségvállalását, meg fogom vizsgálni, hogy miként lehetne javítani a platform-

munkavállalók munkafeltételein, a világ más részein végbemenő pozitív alakulások 

figyelembevételével. 

 

Végezetül határozottan támogatom a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló tanácsi 

ajánlást. Az ajánlás vezérelve az, hogy minden munkavállaló és önfoglalkoztató számára 

biztosítani kell a megfelelő szociális védelemhez való hozzáférést. Biztosként rendületlenül 

emlékeztetni fogok ezen elvre, és minden rendelkezésemre álló eszközt megragadok ahhoz, 

hogy Európa-szerte érvényesüljön. Úgy gondolom, hogy a munka jövője nem jelenthet egyet 

a bizonytalansággal. A szociális védelmi rendszereket éppen ezért fejleszteni kell. 

 

 

6.  A munkavégzés jövője olyan téma, amely az elkövetkezendő öt évben nagy 

jelentőséget fog kapni. Már zajlanak és középtávon lesznek is változások és kihívások a 

munkaerőpiacon, például a digitalizáció, az automatizálás és a robotizáció tekintetében, 

valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódóan. Ez egyrészt a 

munkahelyek mennyiségének növekedésével és minőségének javulásával jár majd, 

amihez másmilyen, jobb munkavállalókra lesz szükség. Európának intelligens 

jogalkotásra van szüksége ahhoz, hogy kiaknázza a technológia hatalmát, és zöld 

munkahelyeket teremtsen, bevonva ugyanakkor a kiszolgáltatott munkavállalókat is a 

munkaerőbe. A digitalizáció másrészt azonban egyes munkahelyek számának 

csökkenésével fog járni.  

 Hogyan tekint ezekre a kilátásokra, és konkrétabban Ön szerint van-e lehetőség 

egy olyan határozott és következetes középtávú stratégia európai szintű kiépítésére, 

amely megfelelő eszközökkel látja el az Európai Uniót és az európai polgárokat ahhoz, 

hogy szembe tudjanak nézni e kihívásokkal? Konkrétan hogyan fogja előmozdítani 

valamennyi tagállamban a szakképzési rendszerek használatát az említett kihívásoknak 

való megfelelés érdekében, és mit fog tenni azért, hogy a jelenlegi változások és 

kihívások közepette meg lehessen őrizni, fenn lehessen tartani és elő lehessen mozdítani 

a vidéki karriereket, valamint hogy fennmaradjanak a vidéki közösségeink 

megőrzéséhez és megbecsüléséhez szükséges, megfelelő készségek annak érdekében, 

hogy e közösségek fenntartható és befogadó helyek lehessenek az ott élni és dolgozni 

vágyók számára?  
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Politikai döntéshozóként közös felelősségünk, hogy miként is fog kinézni a munka jövőbeni 

világa. A kihívásokból lehetőségeket kell kovácsolnunk. A digitalizáció és a karbonsemleges 

gazdaságra való átállás munkahelyeket teremthet, és meghozhatja az olyannyira várt 

innovációt, beruházásokat és gazdasági jólétet. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az új 

lehetőségekkel minden európai polgár és minden európai régió élhessen. Sok munkahely 

döntően meg fog változni. Sok új munkahely jön majd létre, amelyekhez azonban új, ma még 

részben ismeretlen készségekre lesz szükség. A digitális kor már beköszöntött és elkezdte 

átalakítani munkavégzésünk módját. Az élet és munkakörülmények javítását célzó európai 

alapítvány értékes tapasztalatokkal szolgálhat fellépéseinkhez. 

 

A munka világának jövőjére vonatkozó uniós megközelítés 

A szociális jogok európai pillére megbízható iránytűként szolgál ahhoz, hogy szembenézzünk 

a munka új világának kihívásaival, amelyeket az európai szemeszter is igyekszik 

megválaszolni. E kihívások kezelése érdekében a foglalkoztatási és szociálpolitikához tartozó 

és azon kívül eső számos kérdésben együtt fogok működni a többi portfólióért felelős 

kollégáimmal. Párbeszédet fogunk folytatni nemzeti és helyi döntéshozókkal, valamint a civil 

társadalommal. A munka jövőjével kapcsolatos kérdésekre adott európai válaszok 

kidolgozását és megvalósítását illetően külön is számítok az Európai Parlament és a szociális 

partnerek meglátásaira.  

 

Szerintem egy ilyen megközelítésnek mindenekelőtt a munkahelyek minőségének javítására 

kell helyeznie a hangsúlyt. Az Unió munkavállalói jó munkakörülményeket érdemelnek, ami 

egyben tisztességes béreket is jelent. Fel kell térképeznünk, hogy a képzést és a szociális 

védelmet hogyan terjeszthetjük ki mindenkire, ideértve a digitális platformokon dolgozókat is. 

 

Meg kell erősítenünk az európai gazdasági és szociális kormányzást, különösen az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak az európai szemeszterbe történő beillesztése révén. 

 

Támogatnunk kell azokat a régiókat és ágazatokat, amelyeket aránytalan sújtanak a 

változások romboló hatásai – és ezen a téren számos uniós alapra és programra 

támaszkodhatunk (úgymint az InvestEU-ra, az Európai Szociális Alap Pluszra, az Európai 

horizontra, a Digitális Európára és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra), továbbá 

az újonnan bejelentett Méltányos Átalakítási Alapra. Az állami foglalkoztatási szolgálatok 

nagyon fontos szerep fognak kapni ebben a folyamatban.  

 

A munka új világában az embereknek új készségekre lesz szükségük. A képzés és az oktatás 

téren tett erőfeszítések fokozásával igyekszem kielégíteni az át- és továbbképzési igényeket, 

valamint az oktatás és képzés minőségét kívánom a középpontba helyezni a „tanulás 

elsajátítása az egész életen át” megközelítésre alapozva.  

 

Az új üzleti modellek megkérdőjelezik adózási és járulékrendszereink alapelveit. Meg kell 

keresnünk, hogy ezek a rendszerek miként válhatnak fenntarthatókká és illeszkedhetnek a 

digitális korszakhoz, valamint kezelnünk kell a jövedelmi egyenlőtlenségeket.  

 

A szociális partnerek mindig is meghatározó szerepet töltöttek be az Unió társadalmi 

modelljében, ami ma, a jelentős ipari átalakulások korában kiemelten is fontos. Ezért a 

szociális párbeszéd megerősítésével kell segítenünk a különböző ágazatokban alkalmazott 

munkavállalókat, különösen a digitális gazdaság összefüggésében.  
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Az új technológiák nagyszerű lehetőségekkel kecsegtetnek, de egyben új kockázatokat is 

rejtenek. Egy emberközpontúbb technológia felé kell elmozdulnunk azáltal, hogy a 

munkaerőpiacokon és a munkahelyen egyaránt eloszlatjuk a mesterséges intelligencia 

térnyerése kapcsán felmerült társadalmi-gazdasági és etikai aggályokat, és ezzel egyidejűleg 

gondoskodnunk kell arról, hogy az emberek rendelkezzenek az egyre inkább digitalizált 

környezetben történő munkavégzéshez szükséges készségekkel. 

 

Az új kihívások nagy része globális válaszokat igényel. Ezért biztosítani fogom, hogy az 

olyan kérdések, mint például a munkakörülmények, a szociális védelem, valamint a 

munkaügyi normák előmozdítása kiemelt helyet kapjanak a nemzetközi és többoldalú 

fórumok, mint például az ILO, a G7-ek és a G20-ak napirendjén. Az Uniónak továbbra is 

támogatnia kell a tisztességes munkafeltételek és a nemzetközileg elismert munkaügyi 

normák alkalmazását a kereskedelmi partnereink körében, és határozottan végre kell hajtania 

a meglévő megállapodásokat. 

 

A szakképzés szerepe 

A szakképzésnek fontos szerepe van abban, hogy megbirkózzunk a munka új világa és a zöld 

átmenet jelentette kihívásokkal. Európában a fiatalok fele szakoktatás vagy szakképzés révén 

szerez képesítést. Az Európai Parlament ajánlásának megfelelően az ERASMUS+ programba 

a tanulószerződéses tanulókat is szélesebb körben be kellene vonni. A felnőtteknek újra 

képzési programokon kell részt venniük ahhoz, hogy készségeiket folyamatosan frissítsék. A 

megújított készségfejlesztési programban kulcsszerepet kell biztosítani a szakképzésnek, 

mivel lehetőséget kínál mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi integrációhoz, támogatja 

az intelligens és fenntartható fejlődést, valamint elősegíti a demokratikus polgári 

szerepvállalást és az európai értékek megőrzését. Szilárd meggyőződésem, hogy a szakoktatás 

és szakképzés modern, inkluzív és dinamikus rendszerei jelentik az egyik előfeltételét annak, 

hogy megvalósuljon a Bizottság megválasztott elnöke által előterjesztett ambiciózus 

menetrendben említett, az emberek érdekeit szolgáló gazdaság, a zöld irányvonal, és a 

digitális kor igényeinek megfelelő Európa. Ügynökségeink munkája: az Európai 

Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) és az EU határain túl – különösen a bővítési és a 

szomszédságpolitikában részt vevő országokban – az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 

továbbra is központi szerepet játszik majd szakpolitikánk megvalósításában.   

 

A vidéki karrierek népszerűsítése  

A digitális technológiák új lehetőségeket kínálnak a város és a vidék közötti szakadék 

csökkentésére. A vidéki területeken élők számára online szolgáltatások és munkalehetőségek 

által csökkenthető annak kockázata, hogy bizonyos szolgáltatásokat nélkülözniük kelljen. 

Ennek azonban előfeltétele az alapvető szociális infrastruktúrához (azaz az oktatáshoz és az 

egészségügyhöz), valamint a jó minőségű szélessávú internetkapcsolathoz való hozzáférés. 

Már most is felmutathatunk néhány jó kezdeményezést, amelyekre a továbbiakban is 

építhetünk: Így például az „Uniós fellépés az intelligens falvakért” program arra törekszik, 

hogy a vidéki területek hozzáférjenek a digitális technológiákhoz és az innovációhoz, ezáltal 

támogatva az életminőséget, a magasabb életszínvonalat, a közszolgáltatásokat és az 

erőforrások jobb felhasználását. A képzésnek és továbbképzésnek kulcsfontosságú jelentősége 

lesz egy olyan készülő stratégiában, amely a vidéki karriert kívánja felkarolni a digitális 

korban. A megújított európai készségfejlesztési program keretében meg fogom vizsgálni, 

hogy az egyéni tanulási számlákkal hogyan biztosíthatjuk a készségekhez való hozzáférést 

mindenki számára, beleértve a vidéki területeken élő embereket is. 
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7.  Paradox módon az EGAA- és ESZA-források felhasználása tekintetében a 

gazdaságilag leghátrányosabb helyzetben lévő régiók is a legnagyobb nehézségekkel 

szembesülnek. Milyen stratégiát fog követni az uniós források felhasználásának javítása 

és az azokkal való visszaélés megelőzése érdekében, és hogyan fogja ösztönözni a 

tagállamokat arra, hogy az erőforrásokat a kevésbé fejlett régiókba irányítsák át, és 

javítsák az ezen forrásokhoz kapcsolódó projektek fejlesztésére irányuló 

kapacitásaikat? 

 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak több mint 57 %-a (50,6 milliárd euró) a 

kevésbé fejlett régiókban összpontosul és a humántőke-beruházások támogatására irányul. 

Biztosi kinevezésem esetén biztosítani kívánom, hogy ezek a régiók teljes kapacitással 

rendelkezzenek a nekik odaítélt finanszírozás felhasználásához, megelőzve ugyanakkor a 

visszaéléseket és a csalásokat. 

 

Az Európai Szociális Alap és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása 

összességében jól halad, a projektkiválasztási arány a teljes (uniós és nemzeti) finanszírozás 

csaknem 77 %-ánál tart, a költségnyilatkozatok aránya pedig 33,5 %. Az ESZA 

projektkiválasztási aránya hasonló valamennyi régiókategória esetében. Jóllehet a 

gazdaságilag hátrányosabb helyzetű régiók bizonyos mértékben hangsúlyosabb felhasználási 

nehézségeket tapasztalnak, a különbségek erősen tagállamfüggők. Az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap reaktív válságkezelő eszközként nem rendelkezik éves költségvetéssel, 

és nincs arra utaló bizonyíték, hogy a kevésbé fejlett régiók nehezebben tudnák azt igénybe 

venni.  

 

Az elhúzódó végrehajtást és felhasználást az adminisztratív kapacitással kapcsolatos 

problémák, az érvényes projektek hiánya és a kifizetések súlyos irányítási és ellenőrzési 

hiányosságok miatti felfüggesztése okozzák. Továbbra is szorosan figyelemmel fogom kísérni 

a helyzetet, többek között a hatékonyabb végrehajtást célzó nyolc munkacsoport révén, 

amelyeket a Bizottság azon tagállamokban hozott létre, amelyeket a kötelezettségvállalások 

visszavonása fenyeget. Elkötelezett vagyok aziránt is, hogy a tagállami struktúrák 

kapacitásának javítása érdekében jobban kihasználjuk a technikai segítségnyújtást, hogy 

ezáltal hatékony irányítási és ellenőrzési eljárások álljanak rendelkezésre, és a személyzet 

minden tagja rendelkezzen a megfelelő készségekkel.  

 

A kohéziós alapokról folytatott intézményközi tárgyalások összefüggésében keményen fogok 

dolgozni azon is, hogy a magasabb felhasználási arány eléréséhez szükséges módosítások 

megvalósuljanak, anélkül, hogy az a csalás és a visszaélések megelőzésének rovására menne. 

A Bizottság az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap tekintetében is javasolta a 

finanszírozás mobilizálásának megkönnyítését, ami úgy valósulna meg, hogy az alap hatálya 

kiterjedne minden jelentős szerkezetátalakítási eseményre, a támogathatósági küszöb pedig 

500 elbocsátott munkavállalóról 250-re csökkenne.  

 

 


