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Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkára, a három európai munkáltatói
szövetség, a (BusinessEurope, SG Europe, SME United) elnökei, a Szociális Platform elnöke,
valamint az EU részéről az Európai Bizottság, az Európai Parlament elnöke és a portugál
miniszterelnök május 7-én nyilatkozatot írtak alá „Portói Szociális Kötelezettségvállalás”
címmel. A nyilatkozat a Szociális Jogok Európai Pillére akcióterv megvalósításának eszközeit
az alábbiakban határozza meg:
A COVID-19 járvány negatív hatásaira, ami a munkahelyeinket, az oktatást, a gazdaságot, a
jóléti rendszereket, az egészségügyi ellátórendszereket érte, csak koordinált európai választ
lehet adni, mely figyelembe veszi a nemzeti rendszerek eltérő voltát is.
A járvány miatt nőtt a munkanélküliség és az egyre nagyobbak lettek az egyenlőtlenségek. Ott
ahol az a legszükségesebb, meg kell erősíteni a gazdaságot, forrásokat kell biztosítani az
egyenlő esélyek megteremtésére, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a
munkahelyteremtésre, a képzésre és a szegénység csökkentésére.
Mindenütt meg kell erősíteni az európai szociális modellt, a cél továbbra is a Szociális Jogok
Európai Pillére akcióterv húsz pontjának a megvalósítása európai és tagállami szinten, mint
ahogyan azt az EU vezetői a 2019-2024 közötti időszak Stratégiai programjában ki is emelték.
Erre a legmegfelelőbb eszközöket kell felhasználni.
Amíg szükséges, fenn kell tartani a vészhelyzetre vonatkozó intézkedéseket, munkahelyeket
kell teremteni, megfelelő források biztosításával kell kilépni a gazdasági és szociális válságból.
Figyelmet kell biztosítani a munkavállalók, a vállalatok és közintézmények környezetvédelmi,
digitális és technológiai tudással való felvértezésére, hangsúlyt kell fektetni a kis- és
középvállaltokra és a közérdekű közszolgáltatásokra.
Lépéseket kell tenni a funkcionális munkaerőpiac javítására, a méltó munkakörülmények és
bérek elérésére mindenki számára. Meg kell valósítani a nők, a fiatalok és a
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők munkaerő-piaci integrációját, meg kell erősíteni a
nemzeti szociális védelmi rendszereket.
Elő kell segíteni az autonóm szociális párbeszédet, ami az európai szociális modell egyik
legfontosabb pillére, mind európai, nemzeti, regionális, ágazati és vállalati szinten is meg kell
azt erősíteni, hogy biztosítottak legyenek a kollektív alku keretei. Elő kell mozdítani a női
esélyegyenlőség megvalósítását, meg kell szüntetni a férfiak és nők bérei közötti különbséget,
el kell érni, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér járjon.
Fejleszteni kell a közpolitikákat, erősíteni kell a szociális kohéziót, harcolni kell a
diszkrimináció minden formája ellen, beleértve a munka világát, mindenki számára egyenlő
lehetőségeket kell biztosítani, Kiemelt figyelemme kell lenni a gyermekszegénységre, az
idősekre, a megváltozott képességű és a migráns háttérű személyekre, a kisebbségi csoportokra
és a hajléktalanokra.

Támogatni kell a civil szervezeteket a Szociális Pillére alapelveinek megvalósításában.
Az aláírók
•

•

•

Felszólítják az Európai Tanácsot, hogy járuljanak hozzá az Európai Bizottság egyik
legfontosabb céljának, a Szociális Jogok Európai Pillére akciótervnek a
megvalósításához, és segítsék elő a munkahelyteremtést, ami a gazdasági és a szociális
fejlődését alapja. 2030-ig el kell érni a 78%-os foglalkoztatási szintet valamint a nők és
férfiak bérei közti különbség megfeleződését.
Kérik a képzésbe, az élethosszig tartó tanulásba való befektetést, azt, hogy az
európaiaknak legalább 60 %-a évente vehessen részt tréningeken, hogy a 16-74 év
közöttiek 80%-a rendelkezzen alapvető digitális képességekkel. Megfelelő szociális
politikát is követelnek, hogy legalább 15 millióval csökkenjen a szegénységben élők
száma, hogy ezzel megtörjön a generációkon átívelő szegénységi modell.
Felhívják a tagállamok figyelmét, hogy tartsák szem előtt az európai célok
megvalósítását, és megerősítik, hogy az EU gazdasági és szociális kormányzás, az
európai szemeszter (költségvetési és gazdaságpolitikák uniós koordinálása) és a
szociális eredménytábla alkalmasak a szociális haladás monitorozására. A tagállamok
számára rendelkezésre bocsájtott kiemelten nagy források lehetővé teszik a célok
eléréséhez szükséges reformok végrehajtását és a Szociális Pillér céljainak elérést.

Végezetül megemlítik, hogy fontosnak tartják a szociális ügyek megvitatását az Európa Jövője
konferencia keretein belül is.
Az összegzést Koller Erika a SZEF nemzetközi titkára készítette.

