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20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv nás nasmeruje k silnej sociálnej Európe, ktorá je
spravodlivá, inkluzívna a poskytuje veľa príležitostí.
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Zručnosti a rovnosť
Rovnako aj zabezpečiť,
aby ľudia mali správne
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
„Malé praktické záležitosti,
ako je potvrdzovanie
diplomov, získanie čísla
sociálneho zabezpečenia,
správa miezd a všetko, čo
sa týka presťahovania sa
z jednej krajiny EÚ do druhej,
by mali byť jednoduché.“
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miest, a to aj v rozvíjajúcich
sa zelených a digitálnych
odvetviach, je jednou
z našich hlavných priorít.
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„Európske krajiny sa
musia zamerať na to,
aby sa všetkým deťom
poskytol dobrý štart do
života a aby sa učiteľom
poskytla podpora, ktorú
potrebujú na zvládnutie
rôznorodých tried.“

AKCIE EÚ

– Pascal, Holandsko

PRACOVNÍCI PLATFORMY
ZÁRUKA PRE DETI

PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
SOCIÁLNY DIALÓG

PLATFORMA NA BOJ PROTI
BEZDOMOVECTVU

AKČNÝ PLÁN PROTI RASIZMU
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EURÓPSKY PLÁN NA BOJ PROTI RAKOVINE
SEZÓNNI PRACOVNÍCI
MINIMÁLNY PRÍJEM

Realizácia Európskeho piliera sociálnych práv je spoločným
politickým záväzkom a zodpovednosťou inštitúcií EÚ,
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych
partnerov a občianskej spoločnosti.
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