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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Az elnök megnyitja az ülést, emlékeztetve a munkacsoport céljára, nevezetesen arra, hogy az Európa 
jövőjéről szóló konferencia közös nyilatkozatának és eljárási szabályzatának keretében hozzájáruljon a 
konferencia plenáris ülésén folytatott viták és javaslatok előkészítéséhez. Megvitatják az érintett nemzeti és 
európai polgári vitacsoportok ajánlásait, valamint a többnyelvű digitális platformon a munkacsoport 
témájával kapcsolatban érkezett észrevételeket. Az elnök tájékoztatja a munkacsoport tagjait arról is, hogy 
szeretné, ha a munkacsoport jövőbeli üléseit az interneten közvetítenék, és megkérdezi, kifogást emel-e bárki 
ez ellen. A felek nem emelnek kifogást.  
A munkacsoport néhány tagja, aki észrevételeket nyújtott be a 2021. októberi ülés összefoglaló 
jegyzőkönyvének tervezetéhez, érdeklődik észrevételei állásáról. Tájékoztatják őket, hogy észrevételeiket 
figyelembe vették, és azok a lefordítandó és a platformra feltöltendő összefoglaló jegyzőkönyv végleges 
változatában fognak szerepelni.  
Egy tag felveti a munkacsoportban a nők és férfiak felszólalási ideje egyensúlyának kérdését, és javasolja, 
hogy ennek kezelése érdekében előre meghatározott előadói listákat használjanak.  
Néhány tag felveti, hogy a többnyelvű digitális platformról szóló időközi jelentés nem tükröz néhány erősen 
támogatott javaslatot, amelyekhez sok észrevétel érkezett.  
 
2. Vita 

 
A megbeszélés két különböző napirendi pont köré szerveződik, amelyek a munkacsoport által tárgyalt 
kérdések széles skáláját tükrözik, nevezetesen: Társadalmi igazságosság és foglalkoztatás, valamint Erősebb 
gazdaság a jövő számára. 
 
2.1. Társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
Az elnök azzal vezeti be ezt a pontot, hogy kiemeli a többnyelvű digitális platform néhány fő elképzelését, 
többek között a szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési terv kötelezőbb 
erejűvé alakítását, az egyenlőtlenségek és a szegénység elleni küzdelmet, többek között a megerősített 
gyermekgarancia, a megerősített ifjúsági garancia és a minimálbérekről szóló szigorúbb irányelv révén, 
valamint a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatát, amely egyre inkább teret nyer. Az egyéb ötletek között 
szerepel a tisztességes és fenntartható belső piaci verseny támogatása innováció, minőségi munkahelyek, 
tisztességes bérek, megfelelő munkafeltételek, biztonságos munkakörnyezet, egyenlő bánásmód, méltányos 
mobilitás – többek között a szociális biztonsági rendszerek jobb koordinációja–, a szociális párbeszéd és a 
jobb szabályozás előmozdítása révén; a megfizethető lakhatás előmozdítása; a fogyatékossággal élő 
személyek befogadásának elősegítése; az LMBTIQ-személyek egyenlőségére vonatkozó hatékony stratégia 
elindítása; valamint a nemek közötti egyenlőség javítása. Az elnök hangsúlyozza, hogy a munkacsoportnak a 
jövőorientált javaslatokra kell összpontosítania, nem pedig a már létező vagy kidolgozás alatt álló javaslatokra 
és kezdeményezésekre.  
Felszólalásában a szóvivő kifejti, hogy mivel a Covid19-helyzet miatt el kellett halasztani az európai polgári 
vitacsoport harmadik ülését, a vitacsoport munkája nem fejeződött be. Ebben a szakaszban a testület több 
mint 300 „iránymutatással” rendelkezik, amelyeket a testület harmadik ülésén majd tovább pontosítanak és 



 

 

kevesebb ajánlásra szűkítenek le. Példaként megemlíti a munkavállalói jogok harmonizációját, amelyet 
véleménye szerint rövid távon nehéz lenne megvalósítani, de a pontos menetrendhez kapcsolódó hosszabb 
fokozatos folyamat részeként elfogadhatóbb lenne. További példaként említhető a közös egészségügyi és 
szociális politika kialakítása, annak lehetővé tétele mindkét szülő számára, hogy egyenlő mértékben 
vehessenek igénybe szabadságot gyermekeik gondozása érdekében, valamint a kisebb városokban és 
falvakban végzett munka előmozdítása.  
Néhány felszólaló arról beszél, hogy Európa szociális szempontjait meg kell erősíteni. Általánosabban 
néhányan intézkedéseket javasolnak a szociális jogok európai pillére teljes körű végrehajtásának 
biztosítására, valamint javasolják a szociális haladásról szóló jegyzőkönyv beillesztését a Szerződésekbe. 
Konkrétabban egyesek arra szólítanak fel, hogy lépjenek előre az európai gazdasági és társadalmi 
konvergencia terén, nemcsak a különböző tagállamok között, hanem a régiók között, valamint a városok és 
a vidéki és távoli területek között is. A munka területén szorgalmazzák a méltányos és tisztességes béreket, 
beleértve a minimálbéreket, a távmunkára és a rugalmas munkavégzésre vonatkozó jogszabályok 
kiigazítását, a platform-munkavállalók és a fizetetlen szakmai gyakorlatok kérdésének megoldását, a 
méltányos munkaerő-mobilitás biztosítását az EU-ban és a szociális dömping elkerülését; ezzel 
összefüggésben a kollektív tárgyalások megerősítését is megemlítik. A nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a felszólalók hangsúlyozzák, hogy általánosan érvényesíteni kell a nemek közötti egyenlőséget, 
ugyanakkor előrelépést kell elérni olyan konkrétabb kérdésekben is, mint például a nemek közötti 
bérszakadék, a vezető beosztásokra vonatkozó kvóták, a nemek közötti egyenlőség mérésére szolgáló mutató 
kidolgozása, valamint annak biztosítása, hogy a szülői szabadság mindkét szülő számára egyenlő jog legyen. 
Néhány felszólaló hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a szegénység ellen, többek között annak biztosításával, 
hogy a tagállamok hatékony munkanélküliségi biztosítási és nyugdíjrendszerekkel rendelkezzenek.  
Más felszólalók azonban hangsúlyozzák, hogy a vállalkozások és vállalatok nélkülözhetetlenek a sokak által 
óhajtott szociális Európához szükséges munkahelyek és jólét megteremtéséhez. Hozzáteszik azt is, hogy 
kulcsfontosságú az erős vállalkozások megléte és a vállalkozói szellem biztosítása az EU számára a jövőbeli 
növekedési kapacitásba való beruházás és az EU versenyképességének növelése révén.  
Ezek a felszólalók megjegyzik, hogy az uniós jogszabályok már most is erős szociális dimenzióval 
rendelkeznek, és hogy ez utóbbiakat nem kell újra feltalálni, hanem hatékonyan végre kell hajtani. 
Ugyanakkor megjegyzik, hogy a vállalatok gyakran nehezen boldogulnak azzal, hogy többrétegű 
jogszabályokkal kerülnek szembe, ami hatással van innovációs és versenyképességükre, sőt, akár az egységes 
piacot is károsíthatja. A túlzott bürokrácia elkerülése érdekében ezek a felszólalók olyan eszközöket 
szorgalmaznak, mint a kkv-tesztek, az utólagos értékelések, az „egy be, egy ki” elv megfelelő végrehajtása, és 
valamennyi új kezdeményezés esetében „versenyképességi vizsgálat” lefolytatása. Néhány felszólaló 
hangsúlyozza a szubszidiaritás fontosságát – ott kell fellépni, ahol a hatékonyabb –, hangsúlyozva, hogy egyes 
területeken az uniós fellépés a legmegfelelőbb, más területeken azonban hatékonyabbak lehetnek a nemzeti, 
regionális vagy helyi szintű intézkedések.  
Az oktatásra több felszólaló is kitér, mivel az kulcsfontosságú az európai gazdaság jövője szempontjából. A 
konkrét ötletek között szerepel a tantervek jobb testre szabása, a osztályozási rendszerek és a tanítási tervek 
harmonizálása, valamint annak biztosítása, hogy a diákok találkozhassanak tapasztalatcsere céljából.  
Néhány felszólaló az adózást is felveti, és azt kéri, hogy kerüljék el a káros adóversenyt, ugyanakkor 
biztosítsák, hogy a multinacionális vállalatok ott fizessenek adót, ahol a nyereség keletkezik.  
A digitális átalakulás kérdése is felmerül lehetőségként, de azzal összefüggésben is, hogy senki se maradjon 
le.  
 
2.2. Erősebb gazdaság a jövő számára 
Az elnök azzal nyitja meg ezt a napirendi pontot, hogy kiemeli a többnyelvű digitális platform néhány fő 
elképzelését, többek között azt a javaslatot, hogy dolgozzanak ki új növekedési modellt Európa számára, 
felülvizsgálva az EU gazdasági kormányzását, hogy az tükrözze az EU prioritásait: a zöld megállapodást, a 



 

 

szociális jogokat és a fenntartható fejlődési célokat, Európa ellenálló képességének erősítését a jövőbeli 
válságokkal szemben, valamint az európai gazdaság emberközpontúbbá tételét az emberi fejlődés és a 
természeti erőforrások védelme révén. 
Felszólalásában a szóvivő kifejti, hogy a vitafórumon részt vevő társai nagyrészt azon gondolkodtak, hogy a 
gazdaság hogyan válhatna zöldebbé és környezetbarátabbá. Ez az erőforrások hatékonyabb felhasználásával 
érhető el, például újrahasznosítással, kevésbé környezetkárosító termékekkel, a hulladék csökkentésével és 
a polgárok jobb oktatásával.  
Az ezt követő megbeszélések folytatják a szociális védelem és a gazdasági versenyképesség közötti 
egyensúlyról szóló vitát. Néhány felszólaló kiemeli, hogy mind a köz-, mind a szociális beruházásokra szükség 
van, és amellett érvelt, hogy meg kell reformálni az EU gazdasági kormányzását, többek között a digitális és 
zöld átállás figyelembevétele érdekében. Ezek a felszólalók azt is hangsúlyozzák, hogy gondoskodni kell arról, 
hogy az átmenetek igazságosak legyenek, és senki se maradjon le. Mások úgy vélik, hogy a versenyképesség 
az oly fontos európai szociális modell, valamint a zöld és digitális átállás sikerének előfeltétele, és 
aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy Európa versenyképessége gyengül, és ezért versenyképességi vizsgálat 
elvégzésére szólítanak fel. Azt is kiemelik, hogy ugyanilyen fontos a stabil költségvetési rendszer, a kutatásba 
és innovációba történő beruházások növelése, a növekedés fellendítése és a jogi kiszámíthatóság biztosítása. 
Egyes javaslatok miatt is aggodalmukat fejezik ki, mivel azok eltántoríthatják a polgárokat a munkavállalástól.  
Több felszólaló is felveti, hogy küzdeni kell az adókijátszás és adókikerülés ellen, és biztosítani kell, hogy 
minden vállalat méltányosan kifizesse az adókból rájuk eső részt. 
Felmerül az internethez való egyenlő hozzáférés kérdése is.  

 
3. Az elnök záró megjegyzései 

 
Az elnök megállapítja, hogy mivel ez az ülés több időt szentelt a „Társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” 
napirendi pontnak, a következő ülésen először az „Erősebb gazdaság a jövőért” napirendi pontot tárgyalják 
meg. 
Néhány tag azon kérésére reagálva, hogy a munkacsoport még több ülést tartson, még akkor is, ha ezek az 
ülések teljes mértékben virtuálisak, az elnök jelzi, hogy ennek nem látja akadályát.  
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