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A 2008 óta tartó, szinte állandósulni látszó gazdasági, pénzügyi és szociális válságok
kezelésére tett kísérletek mély sebeket hagytak az Európai Unió tagállamaiban és
népességében. Az eddigi sorozatos megszorítások, a szankciókkal operáló
költségvetési politikák és a versenyképességre és költségvetési stabilitásra fókuszáló
intézkedések mellett a társadalmi védőháló különösen fontos szerepe
elhanyagolódott. Pedig az érmének két oldala van: a gazdasági, pénzügyi és
költségvetésbeli intézkedések rányomják a bélyegüket a társadalom jólétére is. A
Bizottság 2016 márciusában nyújtotta be a Szociális Jogok Európai Pillére
kezdeményezést, amely ezúttal végre az érme másik oldalát is figyelembe szándékozik
venni. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke már korábban, a 2015-ös,
State of the Union beszédében bejelentette, hogy a Bizottság fő prioritásai közé
emelte a szociális jogok erősítését, amit a kezdeményezés is megcéloz. A projekt
jelenleg a konzultációs szakaszban van, amely egészen december végéig tart, majd
azt követően a Bizottság januárban szándékozik összegezni a konzultáció
tapasztalatait. Az Európai Parlament ez idő alatt készíti elő saját kezdeményezésű
jelentését a tárgyban, hogy a parlamenti álláspontot a Bizottság már az első
konklúziójába is be tudja emelni. A 2017. január elejére ütemezett szövegtervezetről a
Parlament plenáris szavazáson dönt január 16. és 19. közt.
Bár a jelentéstervezet számos olyan elemet tartalmaz, amely már korábbi
szerződésekben és jelentésekben felmerült, ezúttal egy sokkal nyomatékosabb és
erőteljesebb dokumentum elkészítése a cél Maria João Rodrigues előadó (rapportőr)
vezetésével. Meszerics Tamás hat kollégájával együtt árnyékelőadóként (shadow
rapportőr) működik közre.

A jelentéstervezet olyan célok elérését szorgalmazza, amelyek alapvető fontosságúak
egy élhetőbb Európa eléréséhez. Ilyen például a minőségi és tisztességes
munkafeltételek biztosítása minden munkavállaló számára (beleértve az új apusú
munkaformákat is), a megfelelő szociális védelem kialakítása, az esélyegyenlőség és a
munkaerőpiacra való belépés előmozdítása, valamint a mobilitás szorgalmazása.
Tamás főbb javaslatai és prioritásai ezen célok elérése érdekében tett konkrét
javaslatok. Így az EU-s szintű minimálbér-harmonizálás mellett európai regionális alapú
létminimum- számításra van szükség egységes módszertan alapján, illetve a
minimálbér e fölött történő megállapítására, a tagállam által preferált módon. Az új
minimum-jövedelem irányelvére tett javaslat közös elvek, definíciók és módszertan
lefektetéséért kiált, valamint a munkanélküli segélyek harmonizálására tett javaslat azt
szorgalmazza, hogy sehol se lehessen a munkanélküli segély az átlag munkakeresési
időnél rövidebb.
Mindezek mellett javaslatot tesz a digitális platformok által közvetített munkavállalás
szabályozására, a gyakornoki jogviszonyok szabályozására a fizetés, a munkaidő és a
munkajogok tekintetében, valamint az energiaszegény háztartások szolgáltatókról
való leválasztásának betiltására. Tamás különösen kiemelt fontosságú javaslatai közé
tartoznak még a szociális bérlakás-szektor kiépítésére irányuló forrásokra és
intézkedésekre tett javaslatok, valamint a szegénység kriminalizációjának betiltása
(különösen a hajléktalanság esetén) és a nők a vezető testületekben irányelv Tanács
általi elfogadásának sürgetése.
Világosan látszik, hogy a parlamenti jelentéstervezet rendkívül ambiciózus, és egy
egyenlőbb Európa megteremtéséhez elengedhetetlen javaslatokat irányoz elő. A
munka folyik, hogy egy mérföldkő születhessen, mindvégig szem előtt tartva a célt.

