
 
2017. november 17-én került sor a svédországi 
Göteborgban az Európai Unió szociális ülésére. A 
megbeszélést az Európai Bizottság rendezte meg, 
amelynek képviselője Jean-Claude Juncker volt, az 
esemény másik házigazdája pedig a svéd 
miniszterelnök, Stefan Löfven személyében. Kiindulási 
pontot jelentett a Római Szerződések 60., illetve az 
Erasmus program elindításának 30. évfordulója, 
emiatt az oktatás ügye is kellő hangsúlyt kapott. Az 
edukációt érintő kérdésekben Donald Tusk 
sorakoztatta fel érveit, majd ő vezette a területet 
érintő vitákat is. 
 

 



 

Az oktatási szekcióban olyan ötletek jelentek meg, 

amelyek minden uniós állampolgárnak a javára 

szolgálna, például a csereprogramok bővítése, az 

európai egyetemi hálózat kiszélesítése, az európai 

bizonyítványok elismertetése a tagállamokban, illetve 

a fiatal és kezdő művészeknek nyújtott Erasmus 

program. Később egy sajtókonferencián Donald Tusk a 

következőképpen ítélte meg a diszkussziót: „Ez volt az 

első vitánk a vezetői ütemterv keretében. Sikerült 

konstruktív megbeszélést folytatnunk nyolc olyan 

ötletről, amelyet nem Brüsszel vagy az intézmények 

javasoltak, hanem a tagállamok. Például az egyik ilyen 

ötlet az volt, hogy tegyük az Erasmus programot még 

befogadóbbá annak érdekében, hogy minél több 

európai fiatal ismerhesse meg egymás kultúráját, 

miközben egy másik uniós országban él és tanul.” 

 

 



A november 17-i esemény középpontjában a szociális 

ügyek, az egyenlő és a tisztességes munkafeltételek 

megteremtése állt. Az európai állam- és kormányfők, 

illetve az uniós intézmények vezetői a szociális 

partnerekkel és a civil társdalom képviselőivel 

vitathatták meg azokat az ügyeket, amelyekben vitás 

kérdések merültek fel, mindemellett diákok és vezető 

szakértők is részt vehettek a megbeszélésen. A 

csúcstalálkozón terítékre került, hogy hogyan lehetne 

növekedést elérni, hogyan lehetne egyenlő esélyeket és 

lehetőségeket kínálni a munkaerőpiacon nőknek és 

férfiaknak egyaránt, természetesen minden ötletet az 

aktuális kihívások és az Unión belül összegyűlt 

tapasztalatok figyelembevételével fogalmaztak meg. 

A megbeszélések és a viták nyitottak és interaktív 

jellegűek voltak, illetve számos nézőpontot 

vázolhattak fel a résztvevők a nemzeti sajátosságokat 

és prioritásokat is a figyelem fókuszába helyezve. Az 

újításokat helyi szinten szándékozták létrehozni, és úgy 

vélték, hogy a kormányok ihletet meríthetnek a 

találkozón felsorakoztatott modellekből. 



A csúcstalálkozón az Európai Bizottság, a Parlament 
és a Tanács kihirdette a szociális jogok európai 
alappillérét. A kiadványban megfogalmazták, hogy a 
biztos szociális hálóval rendelkező Európa elérése a 
kormányzatok, a szociális partnerek és a civil 
társadalom közös felelőssége, és hogy ki kell alakítani 
egy flexibilis szociális rendszert egy közös, rugalmas 
munkaerőpiaccal. 
A csúcstalálkozón összefoglalták és pontokba szedték 
azokat az ügyeket, amelyek esetén közös erőfeszítésre 
van szükség, és amely minden polgárt közös 
kötelezettségvállalásra késztet. Többek között kitűzték 
a szociális alappillér alapelveinek és jogainak 
megvalósítását, leginkább a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere keretében és a 2018. 
évi nemzeti reformprogramok tekintetében. A jól 
működő diskurzus kialakítása és a szociális párbeszéd 
reformjának elősegítése is a koncepciók között 
szerepelt, valamint a munkavállalók kiküldetése, a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálása, a munka 
és a magánélet közötti egyensúly megteremtése. A 2018-
2019-es évi programok között szerepelt a nemek közötti 
szakadék és a kereseti különbségek minimalizálása. 

 



Források 

https://ec.europa.eu/info/publications/social-summit-

fair-jobs-and-growth-factsheets_hu 

 

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/europea

n-council/2017/11/17/ 

 

https://merce.hu/2017/11/17/megszuletett-a-szocialis-

europa-nyilatkozat/ 

 

https://adoc.pub/zarojelentes-szocialis-

csucstalalkozo-a-tisztesseges-munkafe.html 

 

http://real.mtak.hu/93164/1/3LaszloGyulaSiposNorber

t.pdf 
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