A szociális jogok pillére az Európai Unióban
Európai Bizottság, Sajtóközlemény, 2017. 11. 17.
Kulcsszavak: szociálpolitika, szociális jogok, Európai Unió
Forrás Internet-helye:
A szociális jogok európai pillére. Kihirdetés és aláírás:
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/pressreleases/2017/11/17/european-pillar-of-social-rights-proclamation-andsigning/
A
szociális
jogok
európai
pillérének
20
alapelve:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economicand-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-socialrights-20-principles_hu
A Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselői a
tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló göteborgi szociális
csúcstalálkozón kihirdették és aláírták a szociális jogok európai pilléréről
szóló nyilatkozatot.
Jüri Ratas észt miniszterelnök, aki a Tanács nevében írta alá az európai
pillérről szóló nyilatkozatot, kijelentette: „A szociális pillér olyan értékeket
testesít meg, amelyeket Európa becsben tart. Olyan Európát akarunk, amely
fellép a munkanélküliség, a szegénység és a diszkrimináció ellen, és amely
biztosítja az esélyegyenlőséget a fiataloknak és a kiszolgáltatott helyzetben
lévőknek. A szociális pillér közös értékeinkre épül, és keretet ad további
munkánknak, amely arra irányul, hogy Európát méltányosabbá tegyük.”
A szociális pillér célja, hogy elősegítse egy olyan szociális Európa
megteremtését, amely valamennyi európai polgár javát szolgálja.
Megvalósításával az EU arra törekszik, hogy megszilárdítsa a szociális
vívmányokat, és a polgárok részére még hathatósabb jogokat biztosítson. A
cél az, hogy az európai szociális modell megfeleljen a 21. század
kihívásainak, és ennek megfelelően a pilléren belül a fő hangsúly a
foglalkoztatási és a szociális kérdéseké. A pillér arra hivatott, hogy a
méltányos és jól működő munkaerőpiacokat és a szociális védőhálót
előmozdítva hozzájáruljon a társadalmi haladáshoz.

Az Európai Bizottság 2017. április 17-én intézkedési csomagot fogadott el,
amelynek célja az Európai Unió szociális dimenziójának megerősítése.
Ennek központi eleme a ”szociális jogok európai pillére”, amely 20
általános szociálpolitikai alapelvet tartalmaz. Mindezek az individuumok
tagállamokkal szembeni szociális jogainak formájában fogalmazódnak
meg. A tagállamoknak nemzeti jogrendjük keretében követniük és
alkalmazniuk kell ezeket az elveket. Ezenkívül a kezdeményezést az
európai jogalkotásban is konkretizálni kell. A szociális jogok pillére a jobb
munka- és életkörülmények irányába ható konvergenciafolyamatot
ösztönző iránytű gyanánt is szolgál.
A szociális jogok pillére három fejezetre tagolódik:
- esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való hozzáférés
- korrekt munkafeltételek
- szociális védelem és szociális inklúzió
A szociális pillér 20 alapelve lényegében összefoglalja az Európai Unió
szociális jogrendjének elemeit. Az Európai Bizottság szándékai szerint a
szociális pillér rendeltetése az aktuális jogrend, az ún. acquis social
operacionalizálása. Pozitív fejlemény, hogy a szociális pillér a létező
jogrenden is túlmutat, olyan elemeket is tartalmaz, mint a méltányos
minimálbérhez, vagy a minimáljövedelemmel összefüggő méltányos
szolgáltatásokhoz való jog. A Bizottság így az alapjogok chartájához
igazodik, amelyet kezdetben hasonlóképpen csak proklamáltak, később
azonban felvettek az európai elsődleges jogba. A szociális jogok pillére az
Európai Bizottság elképzelése szerint kezdetben az eurózónában válik
hatályossá, de minden tagállam számára nyitva áll. Gyakorlati
alkalmazására további európai jogszabályok bevezetését követően kerül
sor. A szociális jogok pillére azonban elsősorban a tagállamokat veszi
célba. Ellenőrzésére egy szociálpolitikai szempontrendszer segítségével
kerül sor.

