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Jelentés A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2015/2330(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság éves 

növekedési felmérése is kiemeli, hogy az 

új nemzeti, stabilitási és reformprogramok 

keretében nagyobb figyelmet kell fordítani 

a társadalmi méltányosságra, ezért fel kell 

venni három foglalkoztatási mutatót 

(aktivitási ráta, ifjúsági munkanélküliség és 

tartós munkanélküliség) a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 

eljárásba (MIP); sürget, hogy ezeket a 

mutatókat tegyék a meglévő mutatókkal 

valóban azonos súlyúvá, hogy a vonatkozó 

tagállamokban mélyreható elemzéseket 

lehessen végezni és biztosítani lehessen a 

belső egyenlőtlenségek további vizsgálatát, 

valamint javasolni lehessen gazdasági és 

szociális reformokat és azokat ellenőrizni 

lehessen; 

2. Sajnálattal állapítja meg, hogy a 

hozzáadott három társadalmi mutató 

(aktivitási ráta, ifjúsági munkanélküliség és 

tartós munkanélküliség) a riasztási 

mechanizmus keretében készült 2016. évi 

jelentésben semmiféle hatást nem váltott 

ki és ezért fennáll annak kockázata, hogy 

nem sikerül megakadályozni a szociális 

normák folytatódó felszámolását; ezért 

felszólít olyan társadalmi mutatók 

beépítésére, amelyek konkrét politikai 

intézkedéseket váltanak ki a szegénység és 

a társadalmi kirekesztés felszámolása 

céljából; 

Or. en 
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Jelentés A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2015/2330(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság 

gondosan mérlegelt modellje szerepet 

játszik a munkaerő szétaprózódásának 

elkerülésében és a fenntartható minőségi 

foglalkoztatás fenntartásának 

előmozdításában, de aggódik amiatt, hogy 

a rugalmas biztonság modelljét egy sor 

tagállamban nem alkalmazzák 

megfelelően; felhívja a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy adott esetben a 

rugalmas biztonság modelljének 

alkalmazása során garantálják a 

munkavállalói jogok és a szociális 

biztonsági szabványok biztosítását; 

felhívja a tagállamokat, hogy 

korszerűsítsék foglalkoztatásvédelmi 

jogszabályaikat annak érdekében, hogy 

nagyobb stabilitást mozdítsanak elő a 

foglalkoztatásban és a munkahelyek 

közötti váltás során, és ezt adott esetben 

segítsék a magán és állami foglalkoztatási 

szolgálatok közötti több és jobb 

együttműködéssel, és minden 

munkavállaló számára biztosítsák a 

társadalombiztosításhoz való hozzáférést és 

a szociális jogokat;több tagállam olyan 

reformokat vezetett be, amelyeknek 

látható pozitív hatásuk volt például a 

20. ellenzi a Bizottság azon szándékát, 

hogy újra bevezesse a rugalmas biztonság 

megbukott elvét, mivel a nagyobb 

rugalmasság a munkaerőpiac erőteljesebb 

szétaprózódásához, a munkahelyek 

bizonytalanabbá válásához, a munka 

újbóli árucikké válásához, a 

munkavállalók számára tartós 

bizonytalansághoz, pszichés stresszhez, 

valamint a stabil élettervezés és a 

tisztességes családi élet akadályozásához 

vezetett; arra kéri a tagállamokat, hogy 

korszerűsítsék foglalkoztatásvédelmi 

jogszabályaikat annak érdekében, hogy 

garantálják a felmondási védelmet nyújtó, 

magas minőségű munkahelyeket, a 

szakszervezeti jogok erős jogi keretét és 

kollektív szerződéseket és munkahelyek 
közötti váltás esetén magas minőségű 

közszolgáltatásokat, valamint minden 

munkavállaló számára biztosítsák a magas 

színvonalú társadalombiztosításhoz való 

hozzáférést és a szociális jogokat; kéri az 

Európai Bizottságot, hogy fokozza az 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések visszaélést megvalósító 

gyakorlatának ellenőrzését a 

magánszektorban és a közszférában 
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foglalkoztatási ráták növelésében, de 

sajnálja, hogy a gazdasági válság 

kontextusában a munkaügyi reformok a 

biztonság kárára részesítették előnyben a 

rugalmasságot, ami a bizonytalanság 

növekedéséhez és a foglalkoztatásvédelem 

hiányához vezetett; kéri az Európai 

Bizottságot, hogy fokozza az egymást 

követő, határozott idejű munkaszerződések 

és az egyéb egymást követő atipikus 

szerződések visszaélést megvalósító 

gyakorlatának ellenőrzését a 

magánszektorban és a közszférában 

egyaránt; 

egyaránt; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. kéri az Európai Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mivel a munkavállalók 

szabad mozgása alapvető jog az Európai 

Unióban, közösen számolják fel a 

méltányos munkavállalói mobilitás 

akadályait, és működjenek együtt egyrészt 

a foglalkoztatási ráta növelése, másrészt 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

uniós utazó munkavállalók a nemzeti 

munkavállalókkal azonos bánásmódban 

részesüljenek, ne zsákmányolják ki vagy 

különböztessék meg őket, továbbá hogy 

munkahelyük és szociális jogaik 

garantálva legyenek; 

58. kéri az Európai Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy közösen számolják fel 

a jogokon alapuló, társadalombiztosítási 

szempontból rendezett és önkéntes 

munkavállalói mobilitás akadályait, ezzel 

biztosítva, hogy az Unióban a 

munkáltatók nem élnek vissza az utazó 

munkavállalók helyzetével; ezért felhív az 

egyenlő (értéket képviselő) munkáért járó 

egyenlő díjazás elvének teljes körű 

végrehajtására ugyanazon a 

munkahelyen, és a kollektív szerződések 

maradéktalan betartására; elutasítja a 

tagállamok kormányainak vagy a 

Bizottságnak bármely arra irányuló 

kísérletét, hogy oly módon 

diszkrimináljanak uniós vagy harmadik 

országból származó munkavállalókat, 

hogy kizárják őket bizonyos  

munkahelyi juttatásokból; elutasítja a 

883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet 

felülvizsgálatára irányuló bármely olyan 

kísérletet, amely csökkenti az EU- és az 

EFTA-tagállamok polgárainak szociális 

juttatásokhoz való hozzáférését; 

Or. en 
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