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Összefoglalás

A Fenntartható Egyenlőség Független Bizottságának az 
volt a feladata, hogy dolgozzon ki egy új, haladó jövőképet, 
amely a fenntartható fejlődés elvén épül fel. E küldetést, 
amelynek célja a növekvő egyenlőtlenségek leküzdése 
Európában, az összes európai uniós tagállam és az 
Egyesült Nemzetek (ENSZ) további országai által 2015-
ben elfogadott és 2030-ig megvalósítandó, Fenntartható 
Fejlődési Keretrendszer inspirálta. Ez az előremutató 
program viszont még mindig nem vált teljes mértékben és 
egyértelműen az európai politikák részévé, nem minden 
esetben fogalmazódott meg konkrét európai politikai 
célkitűzésekként. 

A jelen dokumentum a Független Bizottság első 
szakpolitikai jelentése. Felhívás a progresszív erők számára 
egy radikálisan eltérő Európáért való cselekvésre, több, 
mint 100 szakpolitikai javaslattal, amelyek megvalósítására 
a következő, 2019-2024 közötti európai parlamenti 
mandátum során kerülhet sor. E javaslatok szerves részét 
képezik - az új, Fenntartható Fejlődési Paktumra épülő és 
-, az európai kormányzásra vonatkozó gyökeresen eltérő 
megközelítésnek. 

A Független Bizottság hangsúlyozza e radikális politikai 
cselekvési program sürgős jellegét a több, egymást 
kölcsönösen erősítő válság közepette és tekintettel a 
szociáldemokrácia „újjáélesztésének” szükségességére 
történek jelenlegi, igen kritikus helyzetében. E gazdasági, 
szociális, környezetromboló és politikai válságok 
mind a jelenlegi gazdasági rendszer eredményei. 
Mélyreható változás hiányában e válságok demokratikus 
összeomláshoz fognak vezetni, vagy azért, mert az autoriter 
populista és szélsőséges erők Európa-szerte hatalomhoz 
jutnak, vagy azért, mert a gazdasági, társadalmi vagy 
környezeti válságok a társadalmat fogják destabilizálni. 
Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközi Testület 
(IPCC) új jelentése például a környezeti kihívást nagyon 
egyértelművé tette. Egy új pénzügyi válság, amelyet 
egyes szakértők már most előre jeleznek, a 2008-as válság 
tartósan ható negatív hatásaira ráépülve pusztító hatású 
lehetne gazdaságainkra. Nem történt elégséges előrelépés 
annak érdekében, hogy az euró-övezetet ellenállóbbá 
tegyük a válság hatásaival szemben. A szociális háló 
folyamatos gyengülése, amit a növekvő egyenlőtlenségek és 

a növekvő bizonytalanság gerjesztenek, nem utolsósorban 
a „magukra hagyott” régiókban Európa-szerte, a vidéki 
térségekben, valamint a városi központjainkban és azok 
mentén, komoly rendszerszintű kockázatot jelenthet, és 
még több választói támogatást biztosíthat az autoriter 
populista és szélsőséges pártok számára.

Ez a borús jövőkép szöges ellentétben áll azzal, amit a 
radikálisan progresszív politikák sikeres megvalósításával 
el lehetne érni. A Független Bizottság a részletes és konkrét 
politikai stratégia kidolgozásával a progresszív jövőképhez 
kíván hozzájárulni, valamint egy olyan határozott és 
reményt biztosító üzenetet fogalmaz meg, mely szerint az 
említett a negatív jövőképtől eltérő Európa is építhető. A 
javalast egyben üzenet a progresszív pártoknak is, hogy 
politikai vezető szerepre kell törniük, egyesítve erőiket 
a szakszervezetekkel és a civil társadalom progresszív 
erőivel, alulról felfelé irányuló mozgósítással, és a maitól 
eltérő politika követelésével. 

Létezik egy kényelmetlen igazság Európáról. Gyermekeink 
és fiataljaink közel egyharmada a szegénység veszélyével, 
vagy már a szegénységben él, a fiatalok millió nem 
találnak munkát, ami segíthetné őket felnőtt életük 
megkezdésében. A felnőtt európaiak több, mint a fele úgy 
véli, hogy a fiatalabb nemzedékek rosszabbul fognak élni, 
mint ők maguk. A jelentésben szereplő politikák révén el 
tudjuk érni a fiatalabb generációt, és biztosíthatjuki őket, 
hogy nincs eleve elrendeltetett negatív jövő. Amennyiben 
lépéseket teszünk, hogy Európa haladási irányát 
megváltoztassuk, akkor egy a maitól gyökeresen eltérő, a 
fenntartható egyenlőség, a jólét, a gazdasági, társadalmi 
és ökológiai egyensúlyon és a békén alapuló társadalmat 
hozhatunk létre, amely senkit sem hagy az út szélén, és egy 
régióról sem feledkezik meg.







Ismét az embert kell a 
középpontba helyezni
A Független Bizottság mindenekelőtt azt sürgeti, hogy az 
embereket, mint a demokráciában élő polgárokat és nem 
csupán, mint fogyasztókat, valamint a szakszervezetek és 
a civil szervezetek tagjait a helyi szinttől az európai szintig, 
ismét középpontba kell helyezni. A jelentés bemutatja, 
hogy a demokráciák idővel törékenyekké váltak, miután 
a gazdasági hatalom és a vagyon növekvő mértékben 
koncentrálódott, és a gazdasági demokrácia- különösen 
a szakszervezetek képviselete - pedig meggyengült. 
E folyamatot vissza kell fordítani. Az embereknek 
lehetővé kell tenni, hogy kiállhassanak jogaikért - 
különösen a munkahelyeken -, és egy igazságosabb 
társdalmat követelhessenek. A választott képviselők 
beszámoltathatóságát biztosítani kell, különösen a 
politikai döntéshozatali folyamatok átláthatóságának 
magas színvonalú biztosításával.

A jelentés javaslatokat tesz a szociális partnerek és a 
szakszervezetek szerepének újjáélesztésére, különösen 
azon új jogi rendelkezések révén, amelyek megerősítik 
a munkavállalók bevonásának különböző formáit, 
megerősítve a kollektív tárgyalásokat, nagyobb beleszólást 
adva az európai politikák alakításába a szociális 
partnereknekés biztosítva, hogy a hamis önfoglalkoztatás 
ne üresítse ki a szakszervezeti képviseletet a növekvő 
platformgazdaságon keresztül. Az Európai Bizottság 
számos ajánlása az élénk és széleskörű civil szféra 
megteremtésére összpontosít, tovább erősítve ezzel a 
demokráciát. Az egyik ajánlás a fenntartható fejlődés 
érdekében az olasz ASviS szövetség példájához hasonló,a 
civil társadalmat átfogó erős nemzeti szövetségek 
megteremtésére hív fel. Az EU-nak szintén jogi eszközöket 
kell megalkotnia a civil szféra védelme és megerősítése 
érdekében azért, hogy azok valamennyi tagállamban 
kormányzati beavatkozás nélkül működhessenek.

A kapitalizmus átalakítása
Az emberek ismételt középpontba helyezése elősegíti, 
hogy a kapitalizmus átalakításában részt vehessenek. A 
magánszektor, és különösen a nagyobb cégek is fontos 
szerepet játszhatnának azzal, hogy a gazdasági, társadalmi 
és környezetvédelmi fenntarthatóságot az üzleti 
stratégiájuk középpontjába állítják. Ma ezzel szemben, 
továbbra is ennek az ellenkezőjét látjuk, mivel a vállalati 
vagyon továbbr koncentrálódik, a rövid távú nyereség 
felülír minden más megfontolást, és a társadalmi és 
környezeti költségeket még mindig túlságosan könnyedén 
terhelik rá a társadalom egészére.

Az adókijátszás és az adóelkerülés virágzik, ami lehetővé 
teszi, hogy a világ néhány óriás cége jelentéktelen összegű 
adót fizessen, miközben a helytelen és destabilizáló 
gyakorlatok továbbra is áthatják a pénzügyi- és a 
bankszektort. Gazdaságaink is olyan forradalmi 
változásokkal szembesülnek, amelyeket a digitalizáció, 
a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődése 
eredményez, és amelyeket az emberek jólétének javítására 
kell felhasználni ahelyett, hogy hagynánk megzavarni 
munkaerő piacainkat, további vagyon- és jövedelem 
koncentrációt eredményezve.

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor 
gazdasági tevékenysége a profitszerzésen túl sokkal 
nagyobb mértékben vegye figyelembe a társadalmi és 
környezetvédelmi szempontokat, és járuljon hozzá a vagyon 
és jövedelmek igazságos elosztásához, ahol lehetséges, 
támogatni kell az alternatív üzleti formákat. Színesebbé és 
együttműködőbbé kell tenni a gazdaságot, amely kevésbé 
a rövid távú szempontokra és a profitmaximalizálásra 
összpontosít és a vállalat tevékenysége által a társadalom 
egésze számára okozott külső költségekért nagyobb 
felelősséget vállal. A szociális és szolidáritás alapú gazdaság 
bővítése egyértelmű és szükséges lépés, hasonlóképpen 
az olyan jogi formák biztosításához, amelyek magukba 
foglalják a szociális és környezetvédelmi megfontolásokat 
is, úgy mint például egy Európai Statútum a profit-orientált 
társaságok számára.

Ugyanakkor minden üzleti formát sokkal 
határozottabban kell elszámoltatni a társadalmi és 
környezeti felelősségvállalás tekintetében. Európai 
normákban kell rögzíteni a társadalom felelősségvállalás 
minimum követelményeit, és a fenntartható közbeszerzés 
is általánossá kell, váljon. A társasági adó beszedését 
sokkal hatékonyabban kell végrehajtani, és a témát érintő 
jelenlegi európai szintű kezdeményezéseket tovább kell 
fejleszteni és véglegezni szükséges. Az Európai Bizottság 
a pénzügyi szektor szabályozásának és felügyeletének 
további megerősítését is sürgeti, annak érdekében, hogy 
teljes mértékben részt vegyenek a fenntarthatóságra 
való áttérés finanszírozásában, hogy megfelelő pénzügyi 
forrásokat biztosítsanak a kisebb cégeknek és a 
fogyasztóknak, valamint ismerjék fel és kezeljék az új 
kockázatokat, beleértve az árnyékbanki tevékenységet is. 
A legnagyobb cégeket, amelyek gyakran a legrosszabb 
hírnévvel rendelkeznek a szélesebb körű felelőségvállalás 
tekintetében, a közöspiacon való működéshez szükséges 
kötelező Vállalati Felelősségvállalási Útlevélben szereplő 
szigorúbb szabályok alá lehetne vetni. A Független 
Bizottság hamarosan továbbfejleszti ezt a megközelítést.



A társadalmi igazságosság 
elérése
Az embereket középpontba helyező és a gazdaságot 
átalakító politikákat és cselekvési programokat, olyan 
politikákkal kell összhangba hozni, amelyek a szegénység 
elleni, valamint a túlzott nemi, jövedelmi, vagyoni, 
a származási vagy lakóhelyi egyenlőtlenségekhez 
kapcsolódnak. A Független Bizottság álláspontja szerint 
a társadalom igazságosság elérése alapvető fontosságú 
a társadalmainkban, ahol senkit sem hagyunk az út 
szélén, és ahol az emberek megértik, hogy mindannyian 
kevésbé vagyunk jómódúak, amennyiben nem tudunk 
valamennyienméltó életet élni, és a fenntartható jólét 
előnyeit élvezni. Cselekednünk kell a szegénység elleni 
küzdelemben, ezáltal biztosítva mindenki számára 
a hasznos munkát és a jó fizetést, a teljes nemek 
közötti egyenlőséget, a valós társadalmi mobilitást 
és egy nagyratörő, megújult megközelítést a területi 
egyenlőtlenségek kezeléséhez.

A szegénység ellen Európa-szerte folytatott küzdelem új és 
hosszútávúterve az első ajánlás e témához kapcsolódóan, 
olyan konkrét intézkedéseken felépülve, mint például 
az Európai Gyermekgarancia, egy széleskörű európai 
stratégia a megfizethető, szociális és közösségi lakhatásért, 
a tisztességes jövedelem garanciája mindazok számára, 
akik nem rendelkeznek elégséges pénzügyi eszközzel, 
a szociális védelmi szint a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) ajánlásait követve, és társadalmi 
integrációs stratégia a bevándorlók számára. Határozott 
cselekvéssel Európa az elkövetkező három évtizedben 
több mint felére csökkentheti a szegénység veszélyével 
vagy a már most is szegénységben élők számát, és tartósan 
megszüntethetné a szegénységet e században. Határozott 
cselekvés hiányában éppen ennek ellenkezőjejelenti a 
veszélyt, mivel a bomlasztó technológiák, a zabolátlan 
jövedelmek és a vagyon koncentrációja, valamint a növekvő 
környezeti egyenlőtlenségek a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztést sokkal rosszabbá teszik, mint amilyen az ma. 

A szegénységnek kiszolgáltatott emberek helyzetét javító 
intézkedéseken túl a szakpolitikáknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy mindenkinek hogy az embereket általában, 
köztük a középosztály nagy részét is érintő, növekvő 
szociális veszélyeztetettség és bizonytalanság folyamata 
visszaforduljon. A 2017-ben elfogadott Európai Szociális 
Pillért teljes mértékben át kell ültetni a jogszabályokba, és a 
munkavállalói jogokat garantálni kell az új munkaformák 
esetében, valamint a bizonytalan mukaszerződésekkel 
szemben is. A tartósan munkanélkülieknek, akik közül 
sokan a pénzügyi válság óta nem találtak új munkahelyet, 
az Európai Ifjúsági Garancia modellje szerint kialakított 
Európai Cselekvési Jogon keresztül kell segíteni, az alacsony 
béreket felül kell vizsgálni, hogy a dolgozó családok 
számára tisztességes megélhetést biztosítsanak és a 
gazdaságunkban létrehozott vagyon szintén tisztességesen 
kerüljön elosztásra. Ennek elérése érdekében az Európai 

Bizottság európai tisztességes bérezési tervet javasol, 
illetve hogy a jövedelemadó-rendszerünket tegyük ismét 
progresszív adózási bázisuvá. A nemek közötti egyenlőség 
kiemelt figyelmet érdemel, valamint a célzott jogszabályok 
és átláthatósági intézkedések révén véget kell vetni a nemek 
közötti fizetési szakadék is. A kellően ambiciózus anyasági, 
apasági, szülői és gondozási-szabadság jogok révén meg 
kell teremteni a munka és magánélet valódi egyensúlyát, 
valamint számos olyan átfogó intézkedést kell meghozni, 
amelyek javítják a nők helyzetét a társadalomban, és 
előmozdítják a teljeskörű női részvételt minden szinten. 
A szociális mobilitást olyan intézkedésekkel kell növelni, 
amelyek középpontjában a minőségi gyermekgondozás és 
a mindenki számára elérhető minőségi oktatás áll.

Az egyenlőtlenségek nagyrészt területi szinten jelennek 
meg, azaz ahol az emberek élnek és dolgoznak. A 
társadalmi igazságosság és jólét elérése érdekében 
ezért kulcsfontosságú, hogy minden olyan területre 
összpontosítsunk, amely strukturálisan lemaradó 
területeknek vagy régiónaj minősül és amelyek valós 
potenciálját elvesztegetjük. A meglévő politikákat 
hatékonyabban és következetesebben kell felhasználni, 
miközben biztosítjuk, hogy a regionális gazdasági fejlődés 
a fenntarthatóság elvének szem előtt tartásával valósuljon 
meg. A kohéziós politikának fenntartható fejlődést kell 
ösztönöznie a területi szinteken, és minden régiót fel kell 
jogosítani arra, hogy saját megközelítést határozzon meg 
és fejlesszen ki a fejlesztéspolitikája vonatkozásában. 
Ilyen lehet például a közösség által vezetett helyi 
fejlesztéspolitikai kezdeményezések, vagy ipari stratégiák, 
hovatovább akár az Európai Partnerségi Kódex pro-
aktív, előremutató megvalósítása is. E megközelítést, 
a helyi fejlesztési stratégiákra is tekintettel, „térség-
tudatos” módon,olyan horizontális európai programok 
alkalmazásával kell támogatni, mint a „Horizon Europe” 
vagy az „InvestEU”,. A Független Bizottság további, a 
társadalmi igazságosság megerősítését lehetővé tevő 
eszközt is feltárt. A Bizottság ezért kidolgozta a Közös Jóléti 
Karta elképzelését, amely mindenki számára széleskörű és 
többnyire szabad hozzáférést biztosít számos, fenntartható 
jóléti joghoz. A Független Bizottság tovább fogja fejleszteni 
ezt a megközelítést.

A szociális-ökológiai fejlődés 
előmozdítása
Az emberek középpontba helyezése, a gazdaság átalakítása 
és a az emberek, valamint a különböző térségek közötti 
társadalmi igazságosság elérése nem valósítható meg, 
ha mindeközben figyelmen kívül hagyjuk a társadalmi 
és ökológiai kihívások között fennálló, egyre szorosabb 
kapcsolatot. A fenntartható fejlődés e dimenzióját, amely 
az emberek és a bolygó kapcsolatáról szól, mindeddig 
elhanyagolták összehasonlítva az inkluzív fejlődéssel (ahol 
az emberek és a gazdaság kapcsolatáról beszélünk) és a 
zöld gazdasággal (ami alatt pedig a bolygó és a gazdaság 







kapcsolatát értjük). Ezért a társadalmi-ökológiai fejlődés 
előmozdítása a negyedik terület, ami kapcsán a Független 
Bizottság ambiciózus politikai intézkedéseket javasol. 
A környezeti kihívások részben a jövedelmi és a hatalmi 
egyenlőtlenségekből eredő társadalmi problémák. Ebből 
fakadóan az egyenlőtlenség szintén környezetvédelmi 
kérdés, mint ahogyan a környezet rombolása is társadalmi 
kérdés. A politikáknak együttesen kell kezelniük e 
két területet, az igazságosságban gyökerező elveken 
és intézményeken keresztül. A jelentés két alapvető 
szakpolitikai útvonalat javasol a társadalmi egyenlőtlenség 
és a környezeti károk okozása közötti lefelé irányuló 
spirál elkerülésére, valamint arra, hogy a társadalmi és 
ökológiai haladást együttesen megvalósítsuk. A jelentés 
számos konkrét ajánlást tesz az „igazságos átmenet” 
koncepciójának megvalósítására, amelynek központibb 
szerepet kell játszania az európai és nemzeti politikai 
döntéshozatalban. Másodsorban, a jelentés felvázolja 
a jövőbe mutató átmenetet a jelenlegi jóléti állami 
modelltől, amely a háború utáni évek környezetvédelem 
előtti időszakában került megfogalmazásra, a 21. századi 
szociális-környezetvédő államok modelljéhez, amely a 
holnap társadalmainak erős közösségi motorja lesz. A 
Független Bizottság szintén tovább fogja fejleszteni ezt a 
megközelítést.
 

A változás lehetővé tétele
Ám ahhoz, hogy mindezen politikák ténylegesen és 
hatékonyan megvalósuljanak, az EU működésének 
és irányításának gyökeres megváltoztatására van 
szükség. A Bizottság ezért mélyreható reformot javasol 
a jelenlegi irányítási keretrendszerben, így az európai 
szemeszterfolyamatban és a költségvetési politikákat 
meghatározó jelenlegi jogszabályokban. A fenntartható 
fejlődés célkitűzéseit jelentősen megújított szabályoknak 
és folyamatoknak kell bevezetniük az európai politikai 
döntéshozatalba. Mindezt szorosan össze kell kapcsolni a 
gazdasági és monetáris unió mélyreható és demokratikus 
megerősítésével, valamint egy szilárd pénzügyi stratégiával, 
amely képes biztosítani a fenntartható átmenet megfelelő 
finanszírozását egy ambiciózus, új, többéves pénzügyi 
kereten keresztül, fenntartható és tisztességes nemzeti 
adórendszerekkel, valamint erős állami beruházásokkal 
mind nemzeti és európai szinten egyaránt. A Független 
Bizottság részletes ajánlásokat fogalmaz meg egy új 
Fenntartható Fejlődési Irányítási Keretrendszerre 
vonatkozóan, amelyen belül a Fenntartható Fejlődési 
Paktum a tiszta költségvetési célkitűzéseken túlmutató, 
kötelező erejű politikai célokat határoz meg. Ez az új 
megközelítés képezné az alapját a jelenlegi, GDP-vezérelt 
politikai kerettől eltérő megközelítésnek, olyannak, 
amelyikben a gazdaság teljesítményét sokkal szélesebb 
körű célok és mutatók alapján határozzák meg, amelyek 
képesek a politikák átfogó értékelésére és irányítására a 
mindenki számára fenntartható jólét elérése érdekében.

Rövid útmutató a Független Bizottság szakpolitikai 
javaslataihoz

Öt szakpolitikai fejezeten (3–7) keresztül, a Független 
Bizottság nagyszámú szakpolitikai ajánlást terjeszt elő, 
amelyek mindegyike egy, vagy több konkrét politikai 
intézkedés javaslatból áll, a következő 2019-2024-es 
európai parlamenti ciklus idejére. A Független Bizottság 
az öt szakpolitikai fejezet mindegyikében egy sor további 
lehetséges politikai cselekvési irányt is bemutat, amelyeket 
„további lépésekként” mutat be. Az ajánlásokban szereplő 
szakpolitikai intézkedések és a „további lépésekben” 
szereplő kiegészítő javaslatok összesen 110 konkrét 
jövőbeli politikai intézkedési lehetősgéget testesítenek 
meg. Ezek összefoglalóan is megjelennek jelentés 
mellékletében. A Független Bizottság a 2. fejezet végén 
kiemeli azokat a kiválasztott javaslatokat, amelyeket 
a mélyreható változások eléréséhez különösen nagy 
potenciállal bírónak értékel . A jelentés számos táblázatot 
is tartalmaz az ajánlások és konkrét politikai intézkedések 
képi bemutatására. 
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FENNTARTHATÓ JÓLÉT  
MINDENKINEK

Reformáljuk meg a kapitalizmust az emberek és a bolygó 
érdekében
A vállalatok gazdasági, társadalmi, környezeti és társadalmi felelősségéről szóló európai irányelv biztosí-
tani fogja, hogy az üzleti szektor tiszteletben tartja a társadalom iránti jogos, minimális felelősségvállalását. 
A pénzügyi szektor szigorúbb szabályozása és felügyelete – például egy európai pénzügyi és adócsalási bűn-
cselekmények elleni végrehajtási ügynökséget létrehozása- és a bankok igazgató tanácsaiban a népképviselet 
biztosítása révén –,  hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi piacok az emberek számára működjenek. Ezek, illetve 
a vállalati nyereség hatékony megadóztatása – beleértve a digitális adót is –, biztosítják a tisztességes és megfe-
lelően finanszírozott közpolitikát a közösségi jólét érdekében.

Adjuk vissza a demokráciát mindenki számára
A demokrácia megerősítése a „Fenntartható demokrácia mindenkinek” című polgári szerződés révén. Ez 
egy olyan nyolcpontos terv előmozdítását jelenti, amely megerősíti a  szakszervezeteket és a civil társadal-
mat, , a részvételi demokráciát, az átláthatóságot, a nők teljes körű részvételét a gazdasági és politikai életben, 
az alulról felfelé irányuló regionális politikát, a független médiát és igazságszolgáltatást, valamint a GDP-n 
túlmutató közpolitikai célokat.

Új, hatékony, és európai szegénység elleni tervre van 
szükségünk
Egy új, ambiciózus tervvel tesszük lehetővé a szegénység felszámolását Európában ebben a században. 2030-
ra 25 millióval kívánjuk csökkenteni a szegénységgel veszélyeztetett, illetve a társadalmi kirekesztésben élők 
számát, majd  ezt 2050-re további 50 millió emberrel. Az Európai Gyermek Garancia Programra-, a meg-
felelő minimáljövedelemre vonatkozó keretirányelvre-, a tartósan munkanélküliek Európai Tevékenységi 
Jogára- valamint a minimálbérről a létminimumra való áttérésre építve megszüntetjük a szegénység szélső-
séges formáit. 

Egy új szociális Európára van szükségünk, amely erős jogokat 
és védelmet biztosít  mindenki számára
Az európai szociális dimenzió megerősítése a szociális jogok európai pillére minden elvének és jogainak 
átfogó és ambiciózus megvalósítása révén 2024-ig.

Új méltányosság a jövedelmek és a bérek tekintetében
Átfogó európai kampányt indítunk az Európai Tisztességes Bérekért Cselekvési Tervet, , amely magában 
foglalja az ENSZ 10. fenntartható fejlődési célkitűzését is, azaz azt, hogy a jövedelemmel rendelkezők  alsó 
40%- nyi bércsoportjához tartozók esetében a  nemzeti átlagnál gyorsabban növekedjen a keresetük 2030-ig.  
Tartalmazza továbbá a fizetésekkel kapcsolatos átláthatóságot és az európai szemeszterbe beépített jövedelmi 
egyenlőtlenség-csökkentési stratégiát, valamint a jövőbeni fenntartható fejlődési ciklust annak érdekében, 
hogy a jövedelmi egyenlőtlenséget tisztességes szintre mérsékelje.

1.

2.

3.

4.

5.

TÍZ MÉLYREHATÓ POLITIKAI VÁLTOZÁS
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Egyetlen európai területet sem szabad hátrahagyni
Új “térség-tudatos” és “alulról felfelé” megközelítésekre van szükség a területi kohézió érdekében. Ebbe bele-
tartozik az európai kohéziós politika és annak más európai pénzügyi programokkal kapcsolatos stratégiai 
kölcsönhatáának az messzemenő reformja. Ennek keretet ad az Európai Szemeszter és a jövőbeli Fenn-
tartható Fejlődési Ciklus,, illetve amelyet a szegénység elleni küzdelemről szóló terv és a tisztességes bérek 
cselekvési terve is támogat.

A fenntartható és technológiai átmenetbe mindenkit be 
kell vonni
A környezeti és társadalmi változásoknak mindenki számára közös, új előrelépést kell eredményezniük 
egy új, széleskörű megközelítés útján, amely minden politikai területeken következetesen  figyelembe 
veszi az Igazságos Átmenetet, különösen az európai éghajlat- és energiapolitika, a fenntartható ipari 
politika és a mezőgazdaság területén. Technológiai változásokat kell eszközölni, hogy megelőzzük 
a további egyenlőtlenségeket a társadalmi vagy területi zavarokat. A régi típusú munkahelyektől az 
újakra való átmenetet erős társadalmi befektetésekkel, magas színvonalú oktatással és szakképzéssel 
kell elősegíteni. Ezeknek megfizethetőeknek és mindenki számára hozzáférhetőeknek kell lenniük.

Államainknak meg kell védeniük az embereket a régi és új 
kockázatoktól
A szociális-ökológiai jóléti államok építése és a környezeti egyenlőtlenségek mérséklése szükséges annak 
érdekében, hogy a növekvő éghajlat-változási következmények és a szennyezés által okozott növekvő 
egészségkárosodás ellen a szociális védelem új formáit biztosítsuk.

Új szolidaritás tisztességes adózáson keresztül
A növekvő vagyonbeli egyenlőtlenség megfordítása és a szegénység megszüntetésére irányuló szociálpoli-
tikai kezdeményezések finanszírozása az európai nettó vagyonadó és egy pénzügyi tranzakciós adó révén 
érhető el.

A változás biztosítása a fenntartható fejlődés új irányítása 
révén
A fenntartható fejlődés felé való átalakulás ösztönzése új irányítási megközelítést, új szabályokat és eszkö-
zöket igényel. Az elavult európai szemeszter helyett szükségünk van egy Fenntartható Fejlődési Paktumra, 
amely összhangban van egy új, Fenntartható Fejlődési Ciklusba, és amelykiegészítő szociális és környezeti 
mutatókon és célokon alapul.
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