
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A tisztelt Képviselő-testület tagjai számára minden bizonnyal ismert, a Jobbik          
Magyarországért Mozgalom kezdeményezése alapján folyó év március 14-én nyolc ország,          
Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Lettország és        
Észtország képviselői fogadták el és írták alá az európai béruniót célzó polgári            
kezdeményezés nyilatkozatát (1. sz. melléklet). A kezdeményezés célja, hogy az Európai           
Bizottság napirendre tűzze a bérfelzárkóztatás kérdését azáltal, hogy jóváhagyja az erre           
irányuló európai polgári kezdeményezést és elkezdődhessen a bérunió témájában az          
aláírásgyűjtés. 
  
Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 11. cikk (4) bekezdése az             
európai polgári kezdeményezésről a következőképpen fogalmaz: 
  
„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának           
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen           
elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a            
Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.” 
  
Mint ismert, az Európai Unió alapcélkitűzéseit tükröző szerződéses rendelkezések (EUSZ) 3.           
cikkének 3. bekezdése szerint az Unió „Előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi              
kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást.” 
  
Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a kelet-közép-európai régióban az átlagkereset          
továbbra is a nyugat-európai bérek töredéke. Jól látható, hogy mára a jelentős különbségek             
miatt tömegessé vált a munkaerő Nyugat-Európába történő elvándorlása. A szabad          
munkaerő-áramlás egyirányú, csak az "árunió" valósult meg, a bérunió nem. 
  
A kezdeményezés azonban közvetve nem csak az európai bérekről szól, hanem a            
versenyképes hazai vállalkozásokról, egy új kohéziós politikáról, egy új, szolidáris Európai           
Unióról, ahol a kelet-közép-európai országok is otthon érzik magukat. 
  
Őszintén bízom abban, hogy az Európai Unió - amely az élet legkülönfélébb területein             
részletekbe menő szabályozást ír elő a tagállamok lakossága számára - felfigyel a szóban             
forgó kezdeményezésre és a leginkább húsba vágó, az eltérő életszínvonalbeli különbségek           
kiegyenlítést célzó közös kelet-európai akaratot is érvényre juttatja. 
  
Annak érdekében, hogy az ügy fontosságára a lehető legnagyobb figyelem összpontosuljon,           
kiemelten fontos, hogy a helyi közösségek képviselőik útján is kinyilvánítsák jogos igényüket            
arra vonatkozólag, hogy az egyenlő munkáért, egyenlő bér jár. 



  

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a mellékelten csatolt európai polgári          
kezdeményezést, illetve az azt ratifikáló országok képviselőinek szándéknyilatkozatát        
támogatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

  

Budapest, 2017. április 11.   

  

                                                                                                       Szabó György 
                                                                                                           képviselő 
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