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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.2.2017 A8-0037/1 

Módosítás  1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. figyelmeztet a munkajövedelmek 

csökkenő arányára az Unióban, a 

növekvő bér- és jövedelmi 

egyenlőtlenségekre, valamint az aktív 

keresők növekvő szegénységi rátájára; 

emlékeztet arra, hogy az Egyesült 

Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata (1948) az ILO 

alapokmányához (1919) hasonlóan 

elismeri, hogy a munkavállalóknak 

megélhetésüket biztosító munkabért kell 

kapniuk, és minden emberi jogi 

nyilatkozat egyetért abban, hogy a 

jövedelemnek elegendőnek kell lennie egy 

család fenntartásához; hangsúlyozza, 

hogy a béreknek lehetővé kell tenniük a 

munkavállalók számára, hogy kielégítsék 

a saját és családjuk szükségleteit, 

valamint azt, hogy az Európai Unióban 

minden munkavállalónak a megélhetését 

biztosító olyan bérezésben kell részesülnie, 

amely nem pusztán az alapvető élelmiszer- 

és ruházati cikkekhez és lakhatáshoz 

elégséges, hanem arra is, hogy fedezze az 

egészségügyi ellátást, az oktatást, a 

közlekedést, a kikapcsolódást és némi 

megtakarítást is az olyan előre nem 

látható eseményekre, mint a betegségek és 

a balesetek; hangsúlyozza, hogy a 

megélhetést biztosító munkabéreknek 
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ilyen szintű tisztességes megélhetést kell 

biztosítaniuk a munkavállalók és 

családjaik számára az EU-ban; kéri a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként 

lehetne megállapítani, hogy a megélhetést 

biztosító munkabér mit foglalhat 

magában, illetve azt hogyan kell mérni, 

továbbá referenciaeszközül szolgálhatna a 

szociális partnerek számára és 

elősegíthetné az ezzel kapcsolatos bevált 

gyakorlatok cseréjét;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/2 

Módosítás  2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. olyan új szakpolitikai intézkedéseket 

szorgalmaz, amelyek tiszteletben tartják és 

előmozdítják a kollektív tárgyalásokat és 

azt, hogy e tárgyalások érvényességi 

területe a lehető legtöbb munkavállalóra 

kiterjedjen, miközben arra is törekednek, 

hogy a szociális partnerek bevonásával 

tisztességes szinten rögzített minimálbérek 

formájában jobb bérminimumot érjenek 

el, mindezt azzal a céllal, hogy véget 

vessenek a negatív bérversenynek, 

támogassák az összkeresletet és a 

gazdasági fellendülést, csökkentsék a bérek 

egyenlőtlenségét, és leküzdjék az aktív 

keresők szegénységét; 

27. emlékeztet arra, hogy a tisztességes 

bérezés nemcsak a társadalmi kohézió, 

hanem az erős gazdaság és a termelékeny 

munkaerő szempontjából is fontos; 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy hozzanak intézkedéseket a 

munkahelyek minőségének javítása és a 

bérszóródás csökkentése érdekében; ezzel 

összefüggésben olyan szakpolitikai 

intézkedéseket szorgalmaz, amelyek 

tiszteletben tartják, előmozdítják és 

megerősítik a kollektív tárgyalásokat és a 

munkavállalók pozícióját a 

bérmegállapítási rendszerekben, amelyek 

fontos szerepet játszanak a magas 

színvonalú munkakörülmények elérése 

terén; úgy véli, hogy mindezt annak 

érdekében kell megtenni, hogy támogassák 

az összkeresletet és a gazdasági 

fellendülést, csökkentsék a bérek 

egyenlőtlenségét, és leküzdjék az aktív 

keresők szegénységét; hangsúlyozza, hogy 

ezzel összefüggésben az uniós 

jogszabályoknak és szakpolitikáknak 

tiszteletben kell tartaniuk a 

szakszervezetek jogait és szabadságát, meg 

kell felelniük a kollektív szerződéseknek, 

és biztosítaniuk kell a munkavállalókkal 

szembeni egyenlő bánásmódot; 
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Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/3 

Módosítás  3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. figyelmeztet arra, hogy a felsővezetők 

túlzott mértékű díjazása nem csak a 

részvényesek, hanem a munkavállalók 

kárára is történik; hangsúlyozza, hogy a 

béreknek e túlzott szórása nem etikus, 

fokozza az egyenlőtlenségeket, és rontja a 

vállalatok termelékenységét és 

versenyképességét; felhívja a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő javaslatot annak 

érdekében, hogy európai szinten 

elfogadásra kerüljön egy olyan jogi 

kötelem, amely a tőzsdén jegyzett vagy az 

állami vállalatok számára előírja a 

vezérigazgató és a felső vezetők éves teljes 

javadalmazásának közzétételét és a 

vállalat összes többi munkavállalója éves 

javadalmazásának mediánját; 

Or. en 



 

AM\1117317HU.docx  PE598.478v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.2.2017 A8-0037/4 

Módosítás  4 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 61a. rámutat, hogy a szolidaritáson 

alapuló és megfelelő állami és öregségi 

nyugdíjhoz való hozzáférést mindenki 

számára biztosítani kell; elismeri azokat a 

kihívásokat, amelyekkel a tagállamok a 

nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 

megerősítése során szembesülnek, de 

hangsúlyozza, hogy a 

nyugdíjrendszerekben fontos megőrizni a 

szolidaritást a bevételi oldal erősítése 

révén, mellőzve a nyugdíjkorhatár 

szükségtelen emelését; hangsúlyozza a 

jóval a szegénységi küszöb feletti, 

megfelelő nyugdíjjövedelmet biztosító 

állami és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek 

fontosságát, amelyek lehetővé teszik a 

nyugdíjasok számára életszínvonaluk 

fenntartását; úgy véli, hogy a 

fenntartható, biztonságos és megfelelő 

nyugdíjak férfiak és nők számára történő 

biztosításának legjobb módja az általános 

foglalkoztatási ráta és a minőségi 

munkahelyek növelése minden 

életkorban, a munka- és foglalkoztatási 

feltételek javítása és a szükséges kiegészítő 

állami kiadások engedélyezése; úgy véli, 

hogy a nyugdíjrendszerek reformjának 

többek között a tényleges 

nyugdíjkorhatárra kellene 
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összpontosítania, és tükröznie kellene a 

munkaerőpiaci tendenciákat, a születési 

rátákat, az egészségügy helyzetét és a jólét 

mértékét, a munkafeltételeket és a 

gazdasági függőségi rátát is; úgy véli, 

hogy e reformoknak figyelembe kell 

venniük a munkavállalók millióinak – 

különösen a nők, a fiatalok, az önálló 

vállalkozók – helyzetét Európában, akik a 

bizonytalan és atipikus foglalkoztatásnak, 

az önhibán kívüli munkanélküliségnek és 

a csökkentett munkaidőnek vannak 

kitéve;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/5 

Módosítás  5 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. támogatja „a beruházás, a strukturális 

reformok és a felelősségteljes 

államháztartás alkotta bűvös 

háromszögről” kialakított bizottsági 

koncepciót; figyelmeztet arra, hogy 

néhány tagállamban késnek a strukturális 

reformok; figyelmeztet arra, hogy a 

hiánykritériumokat néhány tagállamban 

néha rendszeresen megsértik; 

5. hangsúlyozza a jóléti rendszerek 

automatikus stabilizációs képességének 

jelentőségét, hogy felfoghassák a külső 

hatások, például a recesszió okozta 

társadalmi lökéshullámokat; felszólítja 

ezért a tagállamokat, hogy vezessenek be 

szakpolitikai intézkedéseket a 

foglalkoztatás biztonságának 

helyreállítására – az elbocsátás esetében is 

– a megelőző védelem biztosításával; 

felszólítja a tagállamokat is, hogy – az 

ILO 202. számú ajánlásában 

meghatározott szociális védelmi 

minimumnak megfelelően – biztosítsák és 

növeljék a szociális védelmi rendszerekkel 

kapcsolatos befektetéseiket, hogy 

garantálják azok teljesítőképességét a 

szegénység és az egyenlőtlenségek 

leküzdése és megelőzése terén, biztosítva 

eközben e rendszerek fenntarthatóságát; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/6 

Módosítás  6 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2017 

Yana Toom 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2016/2307(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. kiemeli, hogy a szociális szempontból 

felelős reformoknak a szolidaritásra, az 

integrációra, a társadalmi igazságosságra 

és a javak igazságos elosztására kell 

épülniük – ez a modell gondoskodik az 

egyenlőségről és a szociális védelemről, 

óvja a kiszolgáltatott csoportokat, és 

javítja az összes polgár életszínvonalát; 

hangsúlyozza azt is, hogy az Unió 

gazdaságpolitikájának újra a szociális 

piacgazdaságot kell előtérbe helyeznie; 

Or. en 

 

 


