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Módosítás 1
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tekintettel az európai unióbeli szociális 
lakhatásról szóló, 2013. június 11-i 
állásfoglalására (2012/2293(INI)),

Or. en

Módosítás 2
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. tekintettel „A válság hatása a 
kiszolgáltatott helyzetű csoportok 
ellátáshoz való hozzáférésére” című, 
2013. július 4-i állásfoglalására 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Módosítás 3
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. tekintettel „A trojka szerepének és 
műveleteinek foglalkoztatási és szociális 
vonatkozásai az euróövezetbe tartozó, 
programban részt vevő országok 
tekintetében” címmel az Európai 
Parlament Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottsága által 2014. január 9-én tartott 
nyilvános meghallgatásra,

Or. en

Módosítás 4
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. tekintettel a szociális és foglalkoztatási 
szempontok és kihívások értékeléséről 
szóló, a görögországi, a portugáliai, az 
írországi, valamint a ciprusi helyzetet 
elemző négy politikai jegyzettervezetre, 
amely az Uniós Belső Politikák 
Főigazgatósága Gazdaság- és 
Tudománypolitikai Igazgatóságának 
Gazdasági Kormányzás Támogatási 
Osztálya számára készült 2014 
januárjában,

Or. en

Módosítás 5
Sari Essayah

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a gazdasági kiigazítási programok 
intézkedései Görögországban (2010. május 
és 2012. március), Írországban (2010. 
december), Portugáliában (2011. május) és 
Cipruson (2013. június) közvetlen és 
közvetett hatást gyakoroltak a 
foglalkoztatási szintekre, és szörnyű 
következményekkel jártak a szociális 
helyzetre nézve; mivel a programokat 
formálisan ugyan a Bizottság írta alá, az 
IMF, az eurócsoport, az Európai Központi 
Bank (EKB) és a Bizottság közösen 
alakította ki azokat és határozta meg 
feltételrendszerüket;

A. mivel a gazdasági válság és az annak
kezelése céljából elfogadott gazdasági
kiigazítási programok intézkedései 
Görögországban (2010. május és 2012. 
március), Írországban (2010. december), 
Portugáliában (2011. május) és Cipruson 
(2013. június) közvetlen és közvetett hatást 
gyakoroltak a foglalkoztatási szintekre, és 
szörnyű következményekkel jártak a 
szociális helyzetre nézve; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB), az érintett tagállam
és a Bizottság közösen alakította ki azokat 
és határozta meg feltételrendszerüket;

Or. fi

Módosítás 6
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a gazdasági kiigazítási 
programok intézkedései Görögországban 
(2010. május és 2012. március), 
Írországban (2010. december), 
Portugáliában (2011. május) és Cipruson 
(2013. június) közvetlen és közvetett 
hatást gyakoroltak a foglalkoztatási 
szintekre, és szörnyű következményekkel 
jártak a szociális helyzetre nézve; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB) és a Bizottság 
közösen alakította ki azokat és határozta 
meg feltételrendszerüket;

A. mivel a Görögországra, Írországra, 
Portugáliára és Ciprusra jellemző 
rendkívüli gazdasági helyzet közvetlen és 
közvetett hatást gyakorolt a foglalkoztatási 
szintekre, és szörnyű következményekkel 
járt a szociális helyzetre nézve; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB) és a Bizottság 
közösen alakította ki azokat és határozta 
meg feltételrendszerüket;

Or. es
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Módosítás 7
Regina Bastos

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a gazdasági kiigazítási 
programok intézkedései Görögországban
(2010. május és 2012. március), 
Írországban (2010. december), 
Portugáliában (2011. május) és Cipruson
(2013. június) közvetlen és közvetett hatást 
gyakoroltak a foglalkoztatási szintekre, és 
szörnyű következményekkel jártak a 
szociális helyzetre nézve; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB) és a Bizottság 
közösen alakította ki azokat és határozta
meg feltételrendszerüket;

A. mivel a gazdasági és pénzügyi válság 
közepette, és tekintettel gazdasági 
helyzetük romlására Görögország (2010. 
május és 2012. március), Írország (2010. 
december), Portugália (2011. május) és 
Ciprus (2013. június) pénzügyi támogatást 
kért az Európai Uniótól, az euróövezet 
tagállamaitól és a Nemzetközi 
Valutaalaptól, és gazdasági kiigazító 
programokat írtak alá, amelyek 
intézkedései közvetlen és közvetett hatást 
gyakoroltak a foglalkoztatási szintekre és 
sokak életkörülményeire; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB), a Bizottság és az 
érintett tagállamok közösen alakították ki 
azokat és határozták meg 
feltételrendszerüket;

Or. pt

Módosítás 8
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a gazdasági kiigazítási 
programok intézkedései Görögországban 
(2010. május és 2012. március),
Írországban (2010. december), 
Portugáliában (2011. május) és Cipruson 
(2013. június) közvetlen és közvetett 

A. mivel a Görögországban, Írországban, 
Portugáliában és Cipruson hosszú idő alatt 
felhalmozódott makrogazdasági 
egyensúlyhiányok csökkentése közvetlen 
és közvetett hatást gyakorolt a 
foglalkoztatási szintekre, és szörnyű 
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hatást gyakoroltak a foglalkoztatási 
szintekre, és szörnyű következményekkel 
jártak a szociális helyzetre nézve; mivel a 
programokat formálisan ugyan a Bizottság 
írta alá, az IMF, az eurócsoport, az Európai 
Központi Bank (EKB) és a Bizottság 
közösen alakította ki azokat és határozta 
meg feltételrendszerüket;

következményekkel járt a szociális 
helyzetre nézve; mivel a következmények 
az euróövezeti tagállamok és a nemzetközi 
közösség szolidaritása nélkül sokkal 
súlyosabbak lettek volna; mivel a
programokat ugyan a Tanács és az érintett 
országok kormányai írták alá, az IMF, az 
eurócsoport, az Európai Központi Bank 
(EKB), a Bizottság és a pénzügyi 
támogatást igénylő nemzeti kormányok
közösen alakították ki azokat és 
határozták meg feltételrendszerüket;

Or. en

Módosítás 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a gazdasági kiigazítási programok 
intézkedései Görögországban (2010. május 
és 2012. március), Írországban (2010. 
december), Portugáliában (2011. május) és 
Cipruson (2013. június) közvetlen és 
közvetett hatást gyakoroltak a 
foglalkoztatási szintekre, és szörnyű 
következményekkel jártak a szociális 
helyzetre nézve; mivel a programokat 
formálisan ugyan a Bizottság írta alá, az 
IMF, az eurócsoport, az Európai Központi 
Bank (EKB) és a Bizottság közösen 
alakította ki azokat és határozta meg 
feltételrendszerüket;

A. mivel a gazdasági válság és a kiigazítási 
programok intézkedései Görögországban 
(2010. május és 2012. március), 
Írországban (2010. december), 
Portugáliában (2011. május) és Cipruson 
(2013. június) közvetlen és közvetett hatást 
gyakoroltak a foglalkoztatási szintekre és a 
szociális helyzetre; mivel a programokat 
formálisan ugyan a Bizottság írta alá, az 
IMF, az eurócsoport, az Európai Központi 
Bank (EKB) és a Bizottság közösen 
alakította ki azokat és határozta meg 
feltételrendszerüket;

Or. en

Módosítás 10
Inês Cristina Zuber
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az úgynevezett gazdasági és 
pénzügyi támogatási programok három fő 
célt – a költségvetési egyensúlyhiány 
csökkentését, a versenyképesség javítását 
és a bankok támogatását – kívánnak 
elérni, a gyakorlatban azonban a 
végrehajtott intézkedések következtében a 
munkavállalók jövedelme egyenesen a 
pénzügyi és gazdasági
monopóliumcsoportok zsebébe került; 
mivel Portugáliában a költségvetési 
konszolidációs politika recesszióhoz és a 
munkavállalók adóterheinek 
növekedéséhez vezetett, a versenyképesség 
örvén pedig a munkaerő-piaci szabályozás 
fellazítására, a munkavállalói bérek 
drasztikus csökkentésére, a lakosság és az 
ország általános elszegényedésére került 
sor;

Or. pt

Módosítás 11
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a fiskális és költségvetési 
konszolidációs politikák a Görögország, 
Ciprus, Portugália és Írország gazdasági 
és társadalmi helyzetére adott válasznak 
tekintendők, nem pedig e helyzet 
okozóinak;

Or. es
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Módosítás 12
Marian Harkin

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a költségvetési megszorító 
intézkedések aránytalanul sújtják az 
alacsony jövedelmű csoportokat, és a 
szegénység súlyosbodásához, 
nélkülözéshez és – mivel az alacsony 
jövedelmű csoportok különösen függenek 
a közegészségügyi rendszerektől –
egészségügyi egyenlőtlenségekhez 
vezetnek;

Or. en

Módosítás 13
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a végrehajtott gazdasági 
kiigazító intézkedéseket ezen országok 
államcsőddel fenyegető, rendkívüli 
gazdasági helyzete indokolta;

Or. es

Módosítás 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a megszorító intézkedések 
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következtében nő a munkanélküliség és 
csökkennek a bérek, egyre több magasan 
képzett fiatal és munkavállaló hagyja el az 
országot, visszaesik az oktatásra fordított 
beruházás, és ezáltal csökken a dolgozók 
termelési kapacitása;

Or. pt

Módosítás 15
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az említett négy ország 
gazdasági és költségvetési 
fenntarthatóságának biztosítását követően 
a szociális kérdéseket kell az erőfeszítések 
középpontjába helyezni, különös figyelmet 
fordítva a munkahelyteremtésre;

Or. es

Módosítás 16
Emer Costello

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke 
megállapítja, hogy: „Politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 

B. mivel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke előírja, 
hogy: „Politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
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védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.”;

vonatkozó követelményeket.”;

Or. en

Módosítás 17
Emer Costello

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 36. cikke arra kötelezi az 
Európai Uniót, hogy „a nemzeti 
jogszabályokban és gyakorlatokban 
foglaltak szerint és a Szerződésekkel 
összhangban – [elismerje és tiszteletben 
tartsa] az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést az 
Unió társadalmi és területi kohéziójának 
előmozdítása érdekében”; mivel az 
EUMSZ 14. cikke megállapítja, hogy 
„figyelemmel az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásoknak az Unió közös 
értékrendjében elfoglalt helyére, valamint 
a társadalmi és területi kohézióban 
játszott szerepére, az Unió és a tagállamok 
saját hatáskörükben és a Szerződések 
alkalmazási körén belül gondoskodnak 
arról, hogy ezek a szolgáltatások olyan –
így különösen gazdasági és pénzügyi –
elvek alapján és feltételek mellett 
működjenek, amelyek lehetővé teszik 
rendeltetésük teljesítését”; mivel az 
EUMSZ 345. cikke kimondja, hogy a 
„Szerződések nem sérthetik a 
tagállamokban fennálló tulajdoni 
rendet”; és mivel az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. sz. 
jegyzőkönyv, amely az Unió általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokkal 
kapcsolatos közös értékeivel foglalkozik;

Or. en
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Módosítás 18
Emer Costello

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az Európai Unió Alapjogi 
Chartája előírja többek között a kollektív 
tárgyaláshoz és fellépéshez való jogot (28. 
cikk), az indokolatlan elbocsátással 
szembeni védelmet (30. cikk), a 
tisztességes és igazságos munkafeltételeket 
(31. cikk), a szociális biztonsági ellátásokra 
és szociális szolgáltatásokra való 
jogosultság elismerését és tiszteletben 
tartását, a „társadalmi kirekesztés és a 
szegénység leküzdése érdekében” „a tisztes 
megélhetést […] mindazok esetében, akik 
nem rendelkeznek az ehhez elégséges 
pénzeszközökkel” (34. cikk), a 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez és 
az orvosi kezeléshez való jogot (35 cikk) és 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tiszteletben tartását (36. cikk);

E. mivel az Európai Unió Alapjogi 
Chartája előírja többek között a kollektív 
tárgyaláshoz és fellépéshez való jogot (28. 
cikk), az indokolatlan elbocsátással 
szembeni védelmet (30. cikk), a 
tisztességes és igazságos munkafeltételeket 
(31. cikk), a szociális biztonsági ellátásokra 
és szociális szolgáltatásokra való 
jogosultság elismerését és tiszteletben 
tartását, a „társadalmi kirekesztés és a 
szegénység leküzdése érdekében” „a tisztes 
megélhetést […] mindazok esetében, akik 
nem rendelkeznek az ehhez elégséges 
pénzeszközökkel” (34. cikk), a 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez és 
az orvosi kezeléshez való jogot (35. cikk) 
és az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogának 
elismerését és tiszteletben tartását (36. 
cikk);

Or. en

Módosítás 19
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
F a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Fa. mivel az Európai Bizottság uniós 
foglalkoztatási és társadalmi helyzettel 
foglalkozó, 2013. októberi negyedéves 
szemléje (EU Employment and Social 
Situation Quarterly Review) szerint a 
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Görögország, Portugália és Írország 
GDP-jében bekövetkezett súlyos visszaesés 
leginkább a foglalkoztatás hanyatlásában 
mutatkozott meg;

Or. en

Módosítás 20
Regina Bastos

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a 
Bizottságnak „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i 
közleményét és azt a javaslatát, hogy 
hozzák létre a fő foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytábláját, 
amelyet be kell építeni a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásba (MIP) és a közös foglalkoztatási 
jelentésbe (JER), azonban sajnálatának 
adott hangot amiatt, hogy ezek a mutatók 
nem voltak elégségesek annak 
biztosításához, hogy átfogó módon 
lefedjék a tagállamok foglalkoztatási és 
szociális helyzeteit és a közöttük meglévő 
kölcsönös függőséget; mivel a Parlament 
állásfoglalása hangsúlyozta, hogy 
biztosítani kell, hogy ez a nyomon követés 
a tagállamok közötti szociális divergencia 
csökkentésére irányuljon;

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a 
Bizottságnak „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i 
közleményét és a közös foglalkoztatási 
jelentést (JER);

Or. pt

Módosítás 21
Emer Costello
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Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a 
Bizottságnak „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i 
közleményét és azt a javaslatát, hogy 
hozzák létre a fő foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytábláját, 
amelyet be kell építeni a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásba (MIP) és a közös foglalkoztatási 
jelentésbe (JER), azonban sajnálatának 
adott hangot amiatt, hogy ezek a mutatók 
nem voltak elégségesek annak 
biztosításához, hogy átfogó módon lefedjék 
a tagállamok foglalkoztatási és szociális 
helyzeteit és a közöttük meglévő kölcsönös 
függőséget; mivel a Parlament 
állásfoglalása hangsúlyozta, hogy 
biztosítani kell, hogy ez a nyomon követés 
a tagállamok közötti szociális divergencia 
csökkentésére irányuljon;

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament – a GMU 
szociális dimenziójának kiépítése felé tett 
első lépésként – üdvözölte a Bizottságnak 
„A gazdasági és monetáris unió szociális 
dimenziójának megerősítése” című, 2013. 
október 2-i közleményét és azt a javaslatát, 
hogy hozzák létre a fő foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytábláját, 
amelyet be kell építeni a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásba (MIP) és a közös foglalkoztatási 
jelentésbe (JER), azonban sajnálatának 
adott hangot amiatt, hogy ezek a mutatók 
nem voltak elégségesek annak 
biztosításához, hogy átfogó módon lefedjék 
a tagállamok foglalkoztatási és szociális 
helyzeteit és a közöttük meglévő kölcsönös 
függőséget; mivel a Parlament 
állásfoglalása hangsúlyozta, hogy 
biztosítani kell, hogy ez a nyomon követés 
a tagállamok közötti szociális divergencia 
csökkentésére és a felfelé irányuló 
szociális konvergencia és társadalmi 
haladás elősegítésére irányuljon;

Or. en

Módosítás 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a 
Bizottságnak „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i 

G. mivel 2013. november 21-i 
állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a 
Bizottságnak „A gazdasági és monetáris 
unió szociális dimenziójának 
megerősítése” című, 2013. október 2-i 
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közleményét és azt a javaslatát, hogy 
hozzák létre a fő foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytábláját, 
amelyet be kell építeni a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásba (MIP) és a közös foglalkoztatási 
jelentésbe (JER), azonban sajnálatának 
adott hangot amiatt, hogy ezek a mutatók 
nem voltak elégségesek annak 
biztosításához, hogy átfogó módon 
lefedjék a tagállamok foglalkoztatási és 
szociális helyzeteit és a közöttük meglévő 
kölcsönös függőséget; mivel a Parlament 
állásfoglalása hangsúlyozta, hogy 
biztosítani kell, hogy ez a nyomon követés 
a tagállamok közötti szociális divergencia 
csökkentésére irányuljon;

közleményét és azt a javaslatát, hogy 
hozzák létre a fő foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytábláját;

Or. en

Módosítás 23
Regina Bastos

Véleménytervezet
H preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy négy országban az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése felé tett 
előrelépés gyorsan visszaesik (lásd az 1. 
mellékletet);

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy négy országban az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése felé tett 
előrelépés gyorsan visszaesik (lásd az 1. 
mellékletet); mivel Portugália esetében 
nem minden mutató tükrözi ugyanazt a 
helyzetet, és az Európa 2020 stratégia 
céljainak elérése felé tett előrelépés 
vegyes: míg az oktatással kapcsolatos 
célokat illetően kedvező tendencia 
figyelhető meg, a foglalkoztatási 
tendencia problémásabb;

Or. en
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Módosítás 24
Phil Bennion

Véleménytervezet
H preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy négy országban az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése felé tett 
előrelépés gyorsan visszaesik (lásd az 1. 
mellékletet);

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy a négy országban az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése felé 
tett előrelépés gyorsan visszaesik, az 
oktatásból és képzésből lemorzsolódókkal 
és a felsőfokú végzettség megszerzésével 
kapcsolatos célok kivételével (lásd az 1. 
mellékletet);

Or. en

Módosítás 25
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
H preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy négy országban az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése felé tett 
előrelépés gyorsan visszaesik (lásd az 1. 
mellékletet);

H. mivel a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy négy országban az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése felé tett 
előrelépés gyorsan visszaesett (lásd az 1. 
mellékletet); mivel a fő gazdasági mutatók 
immár felfelé tartanak, a szociális 
mutatók azonban még nem;

Or. en

Módosítás 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
H a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ha. mivel a trojka beavatkozásai a 
programban részt vevő országokban 
súlyos demokratikus deficitet mutattak, és 
az embereket valójában nem választott, 
nem elszámoltatható és nem átlátható 
szervek gazdasági zsarolásának és 
diktátumának tették ki;

Or. en

Módosítás 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
H a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ha. mivel ezekben az országokban 
javulnak a hosszú távú gazdasági 
kilátások; mivel ez minden bizonnyal be 
fogja indítani az új munkahelyteremtés 
segítését e gazdaságokban, és meg fogja 
fordítani a foglalkoztatás zsugorodásának 
tendenciáját;

Or. en

Módosítás 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
H a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ha. mivel a pénzügyi segítségnyújtás 
feltételéül megszabott politikákkal 
nemcsak hogy nagyrészt nem sikerült 
elérni a Bizottság elsődleges célját, amely 
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a költségvetés fenntarthatósága, a 
pénzügyi stabilitás és a versenyképesség 
helyreállítása volt, hanem azok jelentős 
kárt is okoztak a válság előtt olyan 
szakpolitikai területeken elért 
előrelépésben, mint például a 
környezetvédelem és az egészségügy;

Or. en

Módosítás 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
H b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Hb. mivel a programból kilépő 
Írországgal kapcsolatos 
„sikertörténetnek” nincs sok köze az 
emberek életére hatást gyakorló tényleges 
eredményekhez; mivel ez a történet főként 
üres mese, amelynek a célja az ír kormány 
politikáinak támogatása, és Írország 
példaként való felhasználása arra, hogy 
Dél-Európában rászorítsák a dolgozó 
embereket a további megszorítások 
elfogadására; mivel a valóság az, hogy 
valamennyi tagállam közül Írországban a 
legmagasabb a nettó kivándorlási ráta, a 
beruházás az ír GDP százalékarányában 
kifejezve 10,6%, ami az EU-n belül –
amelynek átlaga 20% – a legalacsonyabb 
arány, és Írország adósságának a GDP-
hez viszonyított aránya 125%, vagyis 
továbbra is fenntarthatatlan, a személyes 
fogyasztás pedig 12%-kal alacsonyabb a 
2008-as értékhez képest;

Or. en

Módosítás 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber



PE526.372v01-00 18/134 AM\1015492HU.doc

HU

Véleménytervezet
H c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Hc. mivel a trojka és az ír kormány 
állításaival szemben Írország a 
programból való kilépése óta nem nyerte 
vissza „gazdasági szuverenitását”; mivel 
Írország – azon túlmenően, hogy az összes 
többi uniós tagállamhoz hasonlóan az EU 
„gazdasági irányításának” hatálya alá 
tartozik – még mindig az IMF által végzett 
„program utáni nyomon követés” és a 
Bizottság által végzett „program utáni 
felügyelet” alatt áll, ami hivatalos 
ellenőrzéseket és a további megszorító 
intézkedések előírására irányuló jogkört
foglalja magában; mivel a többi országra 
is ugyanez fog vonatkozni, amikor 
kilépnek a programból;

Or. en

Módosítás 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) a 
nemzeti kormányokkal együtt teljes 
mértékben közös felelősséggel tartoznak a 
gazdasági kiigazítási programok keretében 
bevezetett feltételekért, és így azok 
szociális következményeiért;

Or. en



AM\1015492HU.doc 19/134 PE526.372v01-00

HU

Módosítás 32
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

1. megjegyzi, hogy gazdasági kiigazítási 
programok nélkül a válság szociális 
következményei nyilvánvalóan sokkal 
súlyosabbak lettek volna a jelenlegieknél, 
és hogy az uniós intézmények (az EKB, a 
Bizottság és az eurócsoport) teljes 
mértékben közös felelősséggel tartoznak a 
gazdasági kiigazítási programok keretében 
bevezetett feltételekért, és így azoknak a 
gazdasági kiigazítási programok nélküli 
következményekhez képest fennálló
szociális következményeiért;

Or. fi

Módosítás 33
Regina Bastos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közösen részt vesznek a 
gazdasági kiigazítási programok 
kidolgozásában;

Or. pt

Módosítás 34
Verónica Lope Fontagné
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért;

Or. es

Módosítás 35
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

1. megjegyzi, hogy a végső döntések 
meghozataláért felelős intézmények az 
eurócsoport, az IMF és az érintett 
tagállamok; megjegyzi, hogy ezek a 
döntések az IMF, a Bizottság és az EKB 
szakértelmén alapultak;

Or. en

Módosítás 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 

1. megjegyzi, hogy az uniós intézmények 
(az EKB, a Bizottság és az eurócsoport) 
teljes mértékben közös felelősséggel 
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tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért, és így azok szociális 
következményeiért;

tartoznak a gazdasági kiigazítási 
programok keretében bevezetett 
feltételekért;

Or. en

Módosítás 37
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy noha az 
államháztartások fenntarthatóságát 
biztosítani kell, az Európai Uniónak azért 
kell küzdenie, hogy tagállamai megfelelő 
szociális védelmet biztosítsanak 
polgáraiknak;

Or. es

Módosítás 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is;

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is; megállapítja, 
hogy az Európai Parlament ugyanezeket a 
fajta neoliberális megszorítási politikákat 
támogatta, például azzal, hogy elfogadta 
többek között a kettes csomagot, a hatos 
csomagot és az európai szemesztert;
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Or. en

Módosítás 39
Regina Bastos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is;

2. sajnálja, hogy jogi alap hiányában a 
Parlamentet háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is;

Or. pt

Módosítás 40
Emer Costello

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények
nyomon követésében is;

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a 
programok valamennyi szakaszában: az 
előkészítő szakaszban, a megbízatások 
kialakításában, valamint a programok és a 
kapcsolódó intézkedések hatásának
nyomon követésében is;

Or. en

Módosítás 41
Heinz K. Becker
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is;

2. sajnálja, hogy a Parlamentet teljes 
mértékben háttérbe szorították a projekt 
valamennyi szakaszában: az előkészítő 
szakaszban, a megbízatások kialakításában, 
valamint a programok és a kapcsolódó 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követésében is; sajnálja, hogy 
jogalap hiányában nem lehetett az egész 
eljárást a Szerződésre alapozni, és ezért 
kormányközi megközelítést kellett 
választani, és ily módon a Parlament 
szerep nélkül maradt;

Or. en

Módosítás 42
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat 
anélkül tervezték meg, hogy 
hatásvizsgálatok útján vagy a 
Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanáccsal (EPSCO) vagy a 
foglalkoztatásért és szociális ügyekért 
felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is 
sajnálja, hogy a fontos szociális 
vonatkozások ellenére nem konzultáltak a 
Szerződéssel létrehozott konzultációs 
szervekkel, különösen az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
(EGSZB) és a Régiók Bizottságával;

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat úgy 
tervezték meg, hogy hatásvizsgálatok útján 
vagy a Foglalkoztatási Bizottsággal, a 
szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsággal, a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Tanáccsal (EPSCO) 
vagy a foglalkoztatásért és szociális 
ügyekért felelős biztossal koordinálva 
kellőképpen értékelték volna a 
következményeket; azt is sajnálja, hogy a 
fontos szociális vonatkozások ellenére nem 
konzultáltak a Szerződéssel létrehozott 
konzultációs szervekkel, különösen az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal (EGSZB) és a Régiók 
Bizottságával;
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Or. fi

Módosítás 43
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat 
anélkül tervezték meg, hogy 
hatásvizsgálatok útján vagy a 
Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanáccsal (EPSCO) vagy a 
foglalkoztatásért és szociális ügyekért 
felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is 
sajnálja, hogy a fontos szociális 
vonatkozások ellenére nem konzultáltak a 
Szerződéssel létrehozott konzultációs 
szervekkel, különösen az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
(EGSZB) és a Régiók Bizottságával;

3. kedvezőtlennek tartja, hogy ezeket a 
programokat anélkül tervezték meg, hogy 
hatásvizsgálatok útján vagy a 
Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanáccsal (EPSCO) vagy a 
foglalkoztatásért és szociális ügyekért 
felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is 
sajnálja, hogy a fontos szociális 
vonatkozások ellenére nem konzultáltak a 
Szerződéssel létrehozott konzultációs 
szervekkel, különösen az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
(EGSZB) és a Régiók Bizottságával;

Or. pt

Módosítás 44
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat 
anélkül tervezték meg, hogy 
hatásvizsgálatok útján vagy a 
Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 

3. sajnálja, hogy ezeket a programokat 
anélkül tervezték meg, hogy 
hatásvizsgálatok útján vagy a 
Foglalkoztatási Bizottsággal, a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsággal, a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
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Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanáccsal (EPSCO) vagy a 
foglalkoztatásért és szociális ügyekért 
felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is 
sajnálja, hogy a fontos szociális 
vonatkozások ellenére nem konzultáltak a 
Szerződéssel létrehozott konzultációs 
szervekkel, különösen az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
(EGSZB) és a Régiók Bizottságával;

Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanáccsal (EPSCO) vagy a 
foglalkoztatásért és szociális ügyekért 
felelős biztossal koordinálva bármiképpen 
értékelték volna a következményeket; azt is 
sajnálja, hogy nem konzultáltak az ILO-
val, és a fontos szociális vonatkozások 
ellenére nem konzultáltak a Szerződéssel 
létrehozott konzultációs szervekkel, 
különösen az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal (EGSZB) és a 
Régiók Bizottságával;

Or. en

Módosítás 45
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) elítéli, hogy a trojka politikai 
programjaiban hozott rendelkezések és 
intézkedések közül sok nincs összhangban 
a Szerződés B–E. 
preambulumbekezdésében idézett elveivel, 
és különösen aggasztónak tartja a bérek 
és a maguk a kollektív tárgyalási 
rendszerek terén elvégzett 
beavatkozásokat; sajnálja, hogy a 
Bizottság e tekintetben nem lépett fel a 
Szerződés őreként;

Or. en

Módosítás 46
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2) elítéli, hogy a trojka keretében 
végrehajtott politika sokkal tovább ment 
azokban az esetekben, ahol a szociális 
partnerek közös megállapodásra jutottak, 
és így nem tartotta tiszteletben a 
bérintézkedések és/vagy a munkaerő-piaci 
reform kapcsán a szociális partnerek által 
elért egyensúlyt;

Or. en

Módosítás 47
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy 2008 óta az 
Európai Unió példátlan gazdasági és 
pénzügyi válságot él át;

Or. pt

Módosítás 48
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálja, hogy a pénzügyi 
segítségnyújtás fejében megszabott 
feltételek miatt több okból veszélybe 
kerültek és összeomlottak az EU szociális 
célkitűzései:

– jóllehet a programok meghatározott 
időtartamra szólnak, az e programok 
keretében előírt intézkedések egy része 
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tartós jellegű;

– az intézkedések különösen terhesek és 
aránytalanok;

– nincs ésszerű kapcsolat, sem mérhető 
gazdasági hatás a korlátozások mértéke, 
intenzitása és időtartama között;

– a programok nem fordítottak figyelmet a 
határokon átnyúló továbbgyűrűző 
hatásokra, és rontják a feltételeket a 
tágabb euróövezetben;

– az intézkedéseket nem kísérték a 
kiszolgáltatott csoportok védelmét szolgáló 
szükséges intézkedések és garanciák, ami 
arra kényszerítette a közembereket, hogy 
aránytalanul nagy részt vállaljanak a 
megszorító intézkedések terhéből;

Or. en

Módosítás 49
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. helyteleníti, hogy a kiigazítási 
programok fő célkitűzései között nem 
szerepelt, hogy az intézkedéseknek a 
tisztességes elosztás irányába kell 
hatniuk;

Or. en

Módosítás 50
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)



PE526.372v01-00 28/134 AM\1015492HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

3b. sajnálja, hogy a programok csak a 
munkaerő-piaci reformokra és a 
megszorító intézkedésekre koncentráltak, 
és a versenyképességet a minimálbér 
csökkentése, a kollektív tárgyalások 
decentralizálása, a szociális ellátások 
csökkentése, a lazább foglalkoztatási 
szabályok és a többlettel rendelkező 
országok korlátozott fellépése révén 
kívánták elérni, figyelmen kívül hagyva az 
innováció és a beruházás fontosságát, 
továbbá annak megfelelő előrelátása 
nélkül, hogy ezek az intézkedések milyen 
súlyos hatással lesznek a foglalkoztatási 
rátára;

Or. en

Módosítás 51
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy az Európai Uniót 
készületlenül érték a Gazdasági és 
Monetáris Unióban kialakult átfogó 
szuverén adósságválság kapcsán 
felmerülő nehézségek, és hogy nem 
rendelkezik az ennek kezeléséhez 
szükséges eszközökkel;

Or. pt

Módosítás 52
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. megállapítja, hogy az európai 
intézmények, valamint az európai 
pénzügyi mechanizmusok hiánya 
kikényszerítette ezek improvizatív 
létrehozását, ami a közösségi módszeren 
kívüli pénzügyi és intézményi 
megállapodásokhoz, valamint 
következetességi és összeférhetetlenségi 
problémákhoz vezetett, de elítéli, hogy a 
Bizottság csupán hitelnyújtóként lépett fel, 
és elfeledkezett a Szerződések őreként rá 
háruló legfőbb szerepéről; ugyanilyen 
módon, az Európai Központi Bank 
egyértelműen olyan döntéseket hozott, 
amelyek kívül esnek megbízásán;

Or. en

Módosítás 53
Edite Estrela

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Európai Bizottság kérése ellenére, a 2007-
2013 közötti keretből megmaradó összeget 
nem mozgósították időben a válság 
kezelése vagy gazdasági és társadalmi 
hatásainak enyhítése érdekében;

Or. pt

Módosítás 54
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a globális 
gazdasági és pénzügyi válság feltárta és 
tovább súlyosbította e négy ország 
államháztartásainak gyengeségeit;

Or. pt

Módosítás 55
Edite Estrela

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a Szerződésben 
előírt költségvetési konszolidáció nem 
csupán egy öncélú eszköz: feladata a 
gazdasági növekedés és a foglalkoztatás 
támogatása; sajnálja, hogy a növekedési 
és foglalkoztatási menetrend nem épült be 
megfelelően a költségvetési paktumba 
annak érdekében, hogy a költségvetési 
konszolidáció és az államadósság-kezelés 
mellett a növekedés és a foglalkoztatás is 
központi célkitűzéssé váljon;

Or. pt

Módosítás 56
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. emlékeztet arra, hogy a helyzet sürgős 
intézkedést igényelt, és a tétlenség súlyos 
következményekkel járt volna, továbbá 
hogy ez a négy ország – más nem lévén –
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az államcsőd megakadályozása érdekében 
kért pénzügyi támogatást; 

Or. pt

Módosítás 57
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza, hogy elsősorban a 
kiigazítás, a programok végrehajtására 
rendelkezésre álló idő rövidsége, és a 
támogatást élvező tagállamok gazdasági 
helyzetét megfelelően leíró jellemzés 
hiánya okozta a szociális helyzet 
súlyosbodását ezekben az országokban; 

Or. pt

Módosítás 58
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem 
ismerték fel időben ezen országok a válság 
következtében romlásnak induló 
gazdasági és társadalmi helyzetét, ami 
lehetővé tette volna a szociális 
következmények enyhítését célzó 
intézkedéseket bevezetését;

Or. pt
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Módosítás 59
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték, és ezért a társadalom 
igényeinek való megfelelés és a társadalmi 
kohézió biztosítása érdekében az EU és a 
négy érintett ország vonatkozó 
szakpolitikáit felül kell vizsgálni és ki kell 
igazítani; rámutat, hogy az aktivitási rátát 
érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en

Módosítás 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 

4. megjegyzi, hogy a neoliberális 
megszorítási programok a négy országban 
tovább mélyítették a kapitalizmus 
strukturális válságának hatásait, és 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
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stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en

Módosítás 61
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. megjegyzi, hogy a gazdasági válság, 
valamint a kezeléséhez 
elengedhetetlennek tekintett kiigazító 
politikák és strukturális reformok a négy 
országban drámai munkanélküliségi rátát, 
történelmi mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. fi

Módosítás 62
Regina Bastos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát,
történelmi mértékű munkahelyvesztést és
a munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák a 
négy országban hozzájárultak a 
munkanélküliség és a munkahelyvesztés
fokozódásához, valamint a 
munkakörülmények romlásához; rámutat, 
hogy a foglalkoztatási rátát érintő 
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rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

következmények – különösen a szociális 
védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak az Európa 2020 stratégia 
céljai és a valóság közötti szakadék miatt;

Or. pt

Módosítás 63
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. megjegyzi, hogy a négy országra 
jellemző rendkívüli gazdasági helyzet
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezte; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. es

Módosítás 64
Emer Costello

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
közrejátszottak a munkanélküliség 
elfogadhatatlanul magas arányában, a 
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munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

történelmi mértékű munkahelyvesztésben
és a munkakörülmények bizonytalanabbá 
válásában; rámutat, hogy az aktivitási rátát 
érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en

Módosítás 65
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. megjegyzi, hogy a gazdasági válság, 
valamint a kiigazító politikák és a 
strukturális reformok a négy országban 
megemelkedett munkanélküliségi rátát, 
történelmi mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia egyes céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en

Módosítás 66
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. tudomásul veszi a drámai 
munkanélküliségi rátát, a történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását; rámutat, 
hogy az aktivitási rátát érintő 
következmények – különösen a szociális 
védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en

Módosítás 67
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

4. megjegyzi, hogy a kiigazító politikák és 
a strukturális reformok a négy országban 
drámai munkanélküliségi rátát, történelmi 
mértékű munkahelyvesztést, a tartósan 
munkanélküliek számának 
elfogadhatatlan növekedését és a 
munkakörülmények romlását 
eredményezték; rámutat, hogy az aktivitási 
rátát érintő következmények – különösen a 
szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát illetően – még 
súlyosabbak, mivel az Európa 2020 
stratégia céljai és a valóság közötti 
szakadék egyre szélesebb;

Or. en
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Módosítás 68
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy a válság egyes 
tagállamokban kimutatta és felerősítette a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, 
valamint hogy egyértelműen olyan egyedi 
strukturális változásokat és reformokat 
kell kezdeményezni, amelyek különös 
figyelmet fordítanak a társadalom 
kiszolgáltatott rétegeire, azzal a céllal, 
hogy el lehessen érni a társadalmi 
kohézióval és a munkahelyteremtéssel 
kísért növekedést;

Or. el

Módosítás 69
Regina Bastos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. az Eurostat adatai szerint a 
munkanélküliségi ráta kilenc egymást 
követő hónapban folyamatosan csökkent 
Portugáliában, és 2013 novemberében 
15,5%-ra esett vissza; 

Or. pt

Módosítás 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)



PE526.372v01-00 38/134 AM\1015492HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggodalommal hangsúlyozza, hogy a 
trojka a közalkalmazottak bérezését – az 
üdülési hozzájárulás és a karácsonyi 
prémium elvonására is kiterjedően –, az 
ellátásokat és nyugdíjakat, a szociális 
juttatásokat és támogatásokat – így a 
munkanélküli segélyt és a táppénzt –, 
illetve a munkaidő a munkavállalók 
kizsákmányolását fokozó növelését érintő 
általános megszorításokat vezetett be; 
rámutat arra, hogy Portugáliában a bérek 
reálértékének átlagos csökkenése elérte a 
mintegy 9%-ot; hangsúlyozza, hogy a 
támogatott országokban több százezer 
munkahely szűnt meg a közszolgálati 
szférában és a munkajogi törvényeket úgy 
módosították, hogy megkönnyítsék és 
olcsóbbá tegyék az elbocsátásokat;

Or. pt

Módosítás 71
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy jóllehet a fiskális 
és költségvetési konszolidáció gyümölcsei 
legutoljára a munkahelyteremtés területén 
érnek be, a négy országnak arra kell 
törekednie, hogy megteremtse a szükséges 
kedvező feltételeket ahhoz, hogy a 
vállalkozások és különösen a kkv-k hosszú 
távon fenntartható módon 
működhessenek;

Or. es
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Módosítás 72
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy nem teljesültek az 
arra vonatkozó várakozások, hogy a 
versenyképesség leértékelése érdekében 
történő belső leértékelés révén 
helyreállhat a növekedés és a 
munkahelyteremtés; felhívja a figyelmet 
arra, hogy ennek a sikertelenségnek az az 
oka, hogy alábecsülték a válság 
strukturális jellegét, valamint a belföldi 
kereslet fenntartásának, a beruházásnak 
és a reálgazdaság számára nyújtott hitel 
révén megvalósuló támogatásnak a 
fontosságát; hangsúlyozza, hogy a 
megszorító intézkedések prociklikus 
jellegéből és az ezeket kísérő, a növekedést 
és a munkahelyteremtést szem előtt tartó 
párhuzamos intézkedések hiányából 
fakadóan állt elő a növekedés és a 
foglalkoztatás közismert zsugorodása;

Or. en

Módosítás 73
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megállapítja, hogy a munkaerő-piaci 
reformok erőteljes negatív reakciót 
váltottak ki a lakosságból, amit a 
társadalmi párbeszéd hiánya, valamint a 
reform különböző részeit illetően a 
technikai és politikai legitimitás hiánya, 
illetve a koherens és holisztikus európai 
jövőkép teljes hiánya okozott, amelynek 
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révén a programokba közép- és hosszú 
távú szempontok épülhettek volna be;

Or. en

Módosítás 74
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kiemeli, hogy egyrészt a sajátos 
körülmények figyelembevétele nélkül az 
összes tagállamban ugyanannak a 
megoldásnak a követése, másrészt a 
gazdasági kiigazítási programok 
megvalósításához biztosított idő rövidsége 
a társadalmat és az üzleti környezetet 
egyaránt akadályozták azok
zökkenésmentes alkalmazásában, ami 
negatív hatással járt a társadalmi 
kohézióra, a foglalkoztatásra és a 
reálgazdaságra;

Or. el

Módosítás 75
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
kiigazítás alá eső országokban megtorpant 
a férfiak és nők között tátongó, az uniós 
átlagot meghaladó bérszakadék 
felszámolása; hangsúlyozza, hogy a 
kiigazító intézkedések hatálya alá tartozó
tagállamoknak nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk a bérkülönbségekre és a nők 
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körében csökkenő foglalkoztatási rátára;

Or. pt

Módosítás 76
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megjegyzi, hogy a munkanélküliség és 
az alulfoglalkoztatottság magas arányával 
párosuló, a gazdasági kiigazítási 
programok keretében az állami- és a 
magánszektorban egyaránt előirányzott 
bércsökkentés veszélyezteti a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát, sőt 
létét is, mivel a társadalombiztosítási 
hozzájárulások csökkenését és ezzel a 
társadalombiztosítási rendszerekben űr 
keletkezését vonják maguk után;

Or. el

Módosítás 77
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megállapítja, hogy a munkahelyek 
elvesztésének egyik fő oka és a jövőbeni 
fellendülés legnagyobb kerékkötője a kkv-
k tömeges tönkretétele, mert a kivitel 
lehetséges javulása nem fogja 
kompenzálni az eszközök és a jövőbeni 
foglalkoztatás elvesztését; megállapítja, 
hogy a kiigazítási politikák nem vettek 
figyelembe olyan stratégiai ágazatokat, 
amelyeket a jövőbeni növekedés és a 
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társadalmi kohézió megőrzése érdekében 
védeni kellett volna; ez munkahelyek 
jelentős mértékű megszűnéséhez vezetett 
olyan stratégiai ágazatokban, mint 
például az ipar és a K+F+I, ami drámai 
következményekkel jár a közszférába 
tartozó olyan alapvető ágazatokra nézve, 
mint az egészségügy, az oktatás és a 
szociális szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 78
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
gazdasági kiigazítási programokat 
alkalmazó tagállamokban nem sikerült 
eredményesen megküzdeni az 
adóelkerüléssel, a járulékfizetés-
elkerüléssel és a feketegazdasággal, 
aminek eredményeként aránytalanul 
súlyos adóteher hárul a munkából 
származó jövedelmekre, sérül a 
társadalombiztosítási rendszerek 
fenntarthatósága és nőnek a társadalmi 
egyenlőtlenségek;

Or. el

Módosítás 79
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
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fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot, 
vagy Cipruson, ahol körülbelül 26,4%; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

Or. en

Módosítás 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. helyteleníti, hogy a fiatalok szenvedik el 
a legmagasabb szintű munkanélküliséget, 
és elég kétségbeejtő helyzetek alakulnak ki 
az országokban, például Görögországban, 
ahol ez az arány több mint 50%, vagy 
Portugáliában és Írországban, ahol 
meghaladja a 30%-ot; sajnálja, hogy még 
azok is, akik találnak munkát, gyakran 
azzal szembesülnek, hogy bizonytalan 
körülmények mellett vagy részidős 
munkaszerződés keretében dolgoznak (a 
fiatal munkavállalók 43%-a dolgozik 
részidős munkaszerződés keretében, 
szemben a felnőtt munkavállalók 13%-
ával), ami megnehezíti a független életet;

Or. en

Módosítás 81
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot, 
míg nagy a végzettségüknél alacsonyabb 
munkakörben foglalkoztatottak aránya, 
ami veszteséget von maga után a termelési 
és ezáltal a fejlesztési folyamathoz 
szükséges innováció és know-how 
területén; sajnálja, hogy még azok is, akik 
találnak munkát, gyakran azzal 
szembesülnek, hogy bizonytalan 
körülmények mellett vagy részidős 
munkaszerződés keretében dolgoznak, ami 
megnehezíti a független életet;

Or. el

Módosítás 82
Regina Bastos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50 %, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég súlyos
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50 %, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok a fiatalok is, akik 
találnak munkát, gyakran azzal 
szembesülnek, hogy bizonytalan 
körülmények mellett vagy részidős 
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dolgoznak, ami megnehezíti a független
életet;

munkaszerződés keretében dolgoznak, ami 
megnehezíti az önálló életet;

Or. pt

Módosítás 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50 %, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50 %, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet; megjegyzi, hogy az elhíresült, 2013. 
harmadik negyedévében portugál fiatalok 
körében 36%-ra csökkenő 
munkanélküliségi rátát a fiatalok egyre 
nagyobb arányú kivándorlása, és a 
bizonytalan munkaszerződésekre épülő 
aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 
befolyásolták;

Or. pt

Módosítás 84
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezítheti a független 
életet;

Or. en

Módosítás 85
Emer Costello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában, 
valamint Írországban, ahol 2012-ben 
meghaladta a 30%-ot; sajnálja, hogy még 
azok is, akik találnak munkát, gyakran 
azzal szembesülnek, hogy bizonytalan 
körülmények mellett vagy részidős 
munkaszerződés keretében dolgoznak, ami 
megnehezíti a független életet;

Or. en
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Módosítás 86
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában és 
Írországban, ahol meghaladja a 30%-ot; 
sajnálja, hogy még azok is, akik találnak 
munkát, gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

5. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
fiatalok szenvedik el a legmagasabb szintű 
munkanélküliséget, és elég kétségbeejtő 
helyzetek alakulnak ki az országokban, 
például Görögországban, ahol ez az arány 
több mint 50%, vagy Portugáliában, ahol 
meghaladja a 30%-ot, vagy Írországban, 
ahol meghaladja a 25%-ot; megállapítja 
továbbá, hogy ezek az adatok a válság 
ötödik évében is változatlanok; sajnálja, 
hogy még azok is, akik találnak munkát, 
gyakran azzal szembesülnek, hogy 
bizonytalan körülmények mellett vagy 
részidős munkaszerződés keretében 
dolgoznak, ami megnehezíti a független 
életet;

Or. en

Módosítás 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a megélhetési 
költségek meredek emelkedése – amelyet a 
költségvetési megszorítások, a 
privatizációk és a közszolgáltatásokba 
való beruházás hiánya idézett elő – azt is 
megnehezítette a fiatalok számára, hogy 
megtalálják az ahhoz szükséges pénzügyi 
eszközöket, hogy a családjuktól 
függetlenül tudjanak élni; hangsúlyozza, 
hogy a közszolgáltatásokba való 
nagyszabású beruházásra van szükség 
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ahhoz, hogy az önálló életvitel valósággá 
válhasson a fiatalok számára;

Or. en

Módosítás 88
Regina Bastos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a Portugáliában 
kidolgozás alatt álló aktív 
foglalkoztatáspolitikai tervek hatékonynak 
bizonyulnak, mivel a fiatalok körében 
csökkent a munkanélküliség aránya;

Or. pt

Módosítás 89
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
nagyarányú munkanélküliség és tartós 
munkanélküliség eredménye egyrészt a 
munkanélküli lakosság és esetlegesen 
eltartott családtagjaik nagy része számára 
az elesés az egészségügyi ellátástól, 
másrészt azoknak a háztartásoknak a 
növekedése, amelyek szerény 
jövedelemből élnek vagy amelyeknek 
egyáltalán nincs jövedelmük, ezzel pedig 
fokozódik a nincstelenek, hajléktalanok és
az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáféréssel nem rendelkezők számának 
megsokszorozódásában megnyilvánuló 
mélyszegénység és a társadalmi 
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kirekesztés veszélye, tekintetbe véve a 
közjóléti politikák fokozott korlátozását is 
a gazdasági kiigazítási programokon 
belül; 

Or. el

Módosítás 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elfogadhatatlannak tartja az egyes 
országokban a munkavállalók által fizetett 
társadalombiztosítási járulékok 
növeléséről és egyúttal a vállalatok által 
fizetett munkáltatói járulékok 
csökkentéséről hozott döntést, mivel ez 
visszalépést jelent a jövedelmek 
újraelosztása terén, és veszélyezteti az 
állami társadalombiztosítási rendszerek 
fenntarthatóságát;

Or. pt

Módosítás 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a jövedelmek 
egyenlőtlenségének fokozódása nemcsak a 
társadalom szempontjából rossz, hanem a 
gazdaság szempontjából is, és gátolhatja a 
gazdasági fellendülést, és azzal ezért az 
újraelosztás határozottabb középpontba 
helyezésével – különösen az adózás és a 
jóléti rendszerek révén – megoldást kell 
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találni; kezelni kell az alacsony fizetéseket 
és a bizonytalan foglalkoztatás aggasztó 
terjedését;

Or. en

Módosítás 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a kiszolgáltatott 
csoportok többségét – a tartós 
munkanélküliek, a nők, a migráns 
munkavállalók és a fogyatékkal élők –
keményen sújtotta és jelenleg is sújtja a 
nemzeti átlagnál magasabb 
munkanélküliségi ráta;

6. megjegyzi, hogy a kiszolgáltatott 
csoportok többségét – a tartós 
munkanélküliek, a nők, a migráns 
munkavállalók és a fogyatékkal élők –
keményen sújtotta és jelenleg is sújtja a 
nemzeti átlagnál magasabb 
munkanélküliségi ráta; rámutat arra, hogy 
a nagyarányú munkanélküliség nyomást 
gyakorol a munkakörülményekre, a 
munkavállalók bizonytalannak érzik 
munkahelyük megtartását, vagy az új 
állástalálást, kiszolgáltatottabbak az őket 
gyakrabban fenyegető pszichikai és 
szexuális erőszakkal és zaklatással, a 
sokféle munkahelyi feladat – olyan 
feladatok, amelyek elvégzéséhez nem 
rendelkeznek kellő képzettséggel –
ellátásával szemben, és a tömeges 
elbocsátások miatt pedig kénytelenek 
olyan összevont feladatokat ellátni, 
amelyeket korábban más munkavállalók 
végeztek;

Or. pt

Módosítás 93
Emer Costello

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a kiszolgáltatott 
csoportok többségét – a tartós 
munkanélküliek, a nők, a migráns 
munkavállalók és a fogyatékkal élők –
keményen sújtotta és jelenleg is sújtja a 
nemzeti átlagnál magasabb 
munkanélküliségi ráta;

6. megjegyzi, hogy a legkiszolgáltatottabb 
csoportok – a tartós munkanélküliek, a 
nők, a migráns munkavállalók és a 
fogyatékkal élők – szenvednek a 
leginkább, és esetükben a nemzeti átlagnál 
magasabb a munkanélküliségi ráta;

Or. en

Módosítás 94
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a kiszolgáltatott 
csoportok többségét – a tartós 
munkanélküliek, a nők, a migráns 
munkavállalók és a fogyatékkal élők –
keményen sújtotta és jelenleg is sújtja a 
nemzeti átlagnál magasabb 
munkanélküliségi ráta;

6. megjegyzi, hogy a legkiszolgáltatottabb 
csoportokat – a tartós munkanélküliek, a 
gondozók, a nők, a migráns munkavállalók 
és a fogyatékkal élők – keményen sújtotta 
és jelenleg is sújtja a nemzeti átlagnál 
magasabb munkanélküliségi ráta;

Or. en

Módosítás 95
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a figyelmet a nők és idős 
munkavállalók tartós munkanélküliségi 
rátájának súlyos emelkedésére és azokra a 
további nehézségekre, amelyekkel ezek a 
munkavállalók a munkaerőpiacra való 
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visszatéréskor szembesülnek majd, amikor 
a gazdaság végül a fellendülés útjára lép; 
figyelmeztet arra, hogy ezekre a 
munkavállalókra nem fordítanak annyi 
figyelmet, mint amennyit 
megérdemelnének;

Or. en

Módosítás 96
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket; kiemeli, hogy az 
agyelszívás hosszú távú hatása 
veszélyezteti a jövőbeni fejlődést, és 
különösen káros a szociális védelmi és 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára 
nézve;

Or. en

Módosítás 97
Sari Essayah

Véleménytervezet
7 bekezdés



AM\1015492HU.doc 53/134 PE526.372v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha a gazdasági 
helyzetet nem javítják gazdasági 
kiigazítási programokkal, ezek az óriási 
különbségek – különösen a fiatalabb 
nemzedékek esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

Or. fi

Módosítás 98
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett – amely súlyos 
következményekkel jár ezen országok 
fejlődése és demográfiai egyensúlya 
szempontjából –, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

Or. pt
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Módosítás 99
Regina Bastos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezethetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

Or. pt

Módosítás 100
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
migrációt váltanak ki, és fokozzák a 
tagállamok közötti állandósuló eltéréseket;

Or. es
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Módosítás 101
Phil Bennion

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, súlyosbítják az
agyelszívó hatást, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

Or. en

Módosítás 102
Marian Harkin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;

7. figyelmeztet arra, hogy ha nem 
orvosolják ezeket az óriási különbségeket, 
azok – különösen a fiatalabb nemzedékek 
esetében – hosszú távon a négy ország 
munkaerőpiacának strukturális 
károsodásához vezetnek, korlátozzák a 
fellendülési képességeiket, nagyléptékű 
kényszermigrációt váltanak ki óriási 
agyelszívó hatás mellett, és fokozzák a 
foglalkoztatást kínáló és az olcsó 
munkaerőt adó tagállamok közötti 
állandósuló eltéréseket;
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Or. en

Módosítás 103
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
a munkahelyek elvesztése mellett a 
munkahelyek bizonytalanná válása és az 
alapvető munkaügyi normák romlása 
miatt a munkahelyek minősége is 
kimagaslóan gyenge; megállapítja, hogy 
terjednek a részidős és az ideiglenes 
szerződések, a fizetés nélküli gyakornoki 
állások és tanulószerződéses gyakorlati 
képzések, a színlelt önfoglalkoztatás, 
valamint a fekete gazdaság tevékenységei; 
megállapítja továbbá, hogy aggasztóan 
romlanak a munkakörülmények is, olyan 
intézkedések miatt, mint például a 
munkaidő növelése vagy a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági feltételek 
leszállítása;

Or. en

Módosítás 104
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálja, hogy a kiigazítási programok 
részeként mind a négy országban 
közvetlenül beavatkoztak a bérek 
alakulásába, annak ellenére, hogy a 
minimálbérek megszabása vagy 
harmonizálása nem tartozik az Európai 
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Unió hatáskörei közé; megállapítja, hogy 
különösen Görögországban, a kiigazítási 
program keretében megszabták a 
minimálbér 22%-os, valamint a 25 év 
alatti fiatal munkavállalók esetében 32%-
os csökkentését;

Or. en

Módosítás 105
Edite Estrela

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. figyelmeztet arra, hogy a válság és a 
megszorító politikák hatására a kiigazító 
intézkedések alá vont országokban egyre 
erősödik az „agyelszívás” jelensége és a 
magasan képzett munkaerő elvándorlása1;

¹Portugália esetében 2012-ben csaknem 
háromszorosára, 28.769 főre emelkedett a 
tartósan külföldön letelepedett 
kivándorlók száma a legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkező, 20–24, 25–29 és 
30–34 év közötti korcsoportokban.

Or. pt

Módosítás 106
Edite Estrela

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. aggodalmát fejezi ki az előreláthatóan 
folyamatos növekedést mutató kivándorlás 
miatt; emlékeztet arra, hogy az egyre 
erősödő kényszerű kivándorlás 
következtében 2012 és 2013 között, csupán 
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Portugália esetében több mint 250 ezer 
ember hagyta el az országot;

Or. pt

Módosítás 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a; hangsúlyozza, hogy 
az új munkahelyeknek minőségi 
munkahelyeknek kell lenniük, ami jó 
bérekkel és feltételekkel, valamint teljes 
körű szakszervezeti jogokkal rendelkező 
munkahelyeket jelent, hogy a 
foglalkoztatás garantálja a munkavállalók 
– és különösen a fiatal munkavállalók –
számára a méltó életet;

Or. en

Módosítás 108
Sari Essayah

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
megállapítja, hogy az ipari munkahelyek 
számának csökkenése már a gazdasági 
válság előtt régóta fennálló probléma volt, 
és emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy 
évben a megszűnt munkahelyek száma 
elérte a 2 milliót a négy országban, ami a 
meglévő munkahelyek 15%-a;

Or. fi

Módosítás 109
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
kéri, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást ne tévesszék össze 
az elvesztett munkahelyek 
helyreállításával; emlékeztet arra, hogy az 
elmúlt négy évben a megszűnt 
munkahelyek száma elérte a 2 milliót a 
négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;
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Or. es

Módosítás 110
Emer Costello

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
legfontosabb mutató a foglalkoztatási ráta, 
amely a gazdasági és szociális modellünk 
fenntarthatóságának biztosítására szolgáló 
humán és pénzügyi erőforrások 
rendelkezésre állását jelzi; sajnálja, hogy a 
munkanélküliségi ráta emelkedésében
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a; üdvözli e tekintetben 
a legújabb ír adatokat, amelyek arról 
számolnak be, hogy az év során 2013 
szeptemberéig 3,2%-kal nőtt Írországban 
a munkavállalók száma;

Or. en

Módosítás 111
Edite Estrela

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 

8. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 
stratégia pontosan kimondja, hogy a 
számadatok közül a foglalkoztatási rátát 
kell figyelni, amely a gazdasági és szociális 
modellünk fenntarthatóságának 
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biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt négy évben 
a megszűnt munkahelyek száma elérte a 2 
milliót a négy országban, ami a meglévő 
munkahelyek 15%-a;

biztosítására szolgáló humán és pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állását jelzi; 
sajnálja, hogy a munkanélküliségi rátában 
tapasztalható lassulást összetévesztik az 
elvesztett munkahelyek helyreállításával, 
és nem veszik figyelembe azt, hogy a 
munkanélküliségi ráta elsősorban a 
kivándorlás jelentős növekedése és a 
tartós munkanélküliek felszámolása miatt 
csökkent; emlékeztet arra, hogy az elmúlt 
négy évben a megszűnt munkahelyek 
száma elérte a 2 milliót a négy országban, 
ami a meglévő munkahelyek 15%-a;

Or. pt

Módosítás 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a teljes körű 
foglalkoztatás eléréséhez a neoliberális 
politikákkal való radikális szakításra van 
szükség; gyökeresen más intézkedéseket 
kell végrehajtani, beleértve a munkaidő 
általános csökkentését a fizetés elvesztése 
nélkül, a nyugdíjkorhatár leszállítását és a 
társadalmi szempontból hasznos, 
minőségi munkahelyekbe való állami 
befektetésre vonatkozó nagyszabású 
tervet; hangsúlyozza, hogy ezeket az 
intézkedéseket demokratikusan 
megtervezett módon kell végrehajtani, és 
egy progresszív adórendszeren keresztül 
kell finanszírozni, amelynek célja, hogy a 
különösen gazdagok és a 
nagyvállalkozások fizessenek az általuk 
okozott válságért;

Or. en
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Módosítás 113
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. rámutat arra, hogy a strukturális 
alapoknak – különösen az ESZA-nak –
jelentős szerepet kell játszaniuk a 
munkahelyteremtés elősegítésében;

Or. es

Módosítás 114
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. sajnálja, hogy elhanyagolták a bérek 
belföldi kereslet teremtésében vagy 
stabilizálásában betöltött fontos szerepét; 
mélységes aggodalommal tölti el a négy 
országban a program által a 
minimálbérekre gyakorolt hatás –
Írország közel 12%-os csökkentésre 
kényszerült, jóllehet ezt később 
megváltoztatták, Görögországban pedig a 
minimálbér radikális, 22%-os 
csökkentését iktatták törvénybe;

Or. en

Módosítás 115
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. megállapítja, hogy a gazdasági 
kiigazítási programok megszabták a négy 
ország számára a közszektorban a 
fizetések csökkentését vagy 
befagyasztását, valamint a 
közfoglalkoztatási ajánlat megújításának 
mellőzését, amit ugyan indokolt, hogy 
korszerűsíteni kell a közigazgatást és 
javítani kell annak hatékonyságát, de 
valójában elfogadhatatlanul nagymértékű 
munkanélküliséghez vezetett; emlékeztet 
arra, hogy az erős közigazgatás jó keretet 
teremt a növekedés, a versenyképesség és 
a szociális védelem számára;

Or. en

Módosítás 116
Edite Estrela

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
Portugáliában a foglalkoztatás visszaesése 
a magánszférában magával vonja a 
munkanélküliek nehéz ágazati 
átcsoportosítását, az elbátortalanodott 
munkavállalók számának növekedését és 
a hosszú távú munkanélküliség 
fokozódását;

Or. pt

Módosítás 117
Edite Estrela

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8c. megjegyzi, hogy a kivándorlás, az 
iskolai lemorzsolódás és a szociális 
ellátások csökkentése a szegénység 
elterjedéséhez vezetnek; emlékeztet arra, 
hogy a kiigazító intézkedések alá vont 
országokban a GDP visszaesése, az állami 
és magánberuházások drasztikus 
csökkenése és a kutatási-fejlesztési 
beruházások elapadása hozzájárulnak a 
GDP potenciális csökkenéséhez, és 
óhatatlanul tartós szegénységhez 
vezetnek;

Or. pt

Módosítás 118
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást; rámutat arra, 
hogy Görögországban és Cipruson súlyos 
és nehéz problémák gyötrik az általános 
és középiskolákat, amelyekben a 
gyermekek az éhhalál rémálmával néznek 
szemben, az államok pedig a trojka által 
megszabott megszorító intézkedések miatt 
nem tudnak hatékony és eredményes 
politikákat bevezetni, és emiatt a normális 
életmódot, a társadalom szerkezetét és az 
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EU kohézióját fenyegető szociális és 
pszichés problémák bontakoznak ki;

Or. en

Módosítás 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

9. felháborodásának ad hangot amiatt, 
hogy a pénzügyi segítségnyújtás feltételei 
között a programok csökkentéseket 
ajánlanak a szegénység elleni küzdelem 
alapvető területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

Or. en

Módosítás 120
Sari Essayah

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; attól 
tart, hogy a gazdasági válság a 
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gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolja a legfőbb hatást;

Or. fi

Módosítás 121
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
tényleges szociális kiadások jelentős 
csökkenéséhez vezettek, ami általában a 
szegénységre és különösen a 
gyermekszegénységre gyakorolja a legfőbb 
hatást;

Or. en

Módosítás 122
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
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szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek;

Or. es

Módosítás 123
Emer Costello

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást, és ezeket 
nehéz összeegyeztetni a szociális 
beruházási stratégiával;

Or. en

Módosítás 124
Phil Bennion

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok meghatározott területeken
ajánlanak csökkentéseket, ahelyett, hogy 
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területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

bizonyos rugalmasságot hagynának a 
nemzeti kormányok számára annak 
eldöntésében, hogy hol lehet 
megtakarítást elérni;

Or. en

Módosítás 125
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre 
gyakorolják a legfőbb hatást;

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
pénzügyi segítségnyújtás feltételei között a 
programok csökkentéseket ajánlanak a 
szegénység elleni küzdelem alapvető 
területein, mint amilyenek a 
legkiszolgáltatottabbak alapvető védelmét 
szolgáló nyugdíjak, alapszolgáltatások, 
egészségügyi ellátás és gyógyszerek; 
kiemeli, hogy ezen intézkedések a 
szegénység és a gyermekszegénység elleni 
küzdelemre gyakorolják a legfőbb hatást;

Or. en

Módosítás 126
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
2 cím

Véleménytervezet Módosítás

Szegénység Szegénység és társadalmi kirekesztés

Or. en
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Módosítás 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet az öngyilkossági ráták 
tragikus és meredek emelkedésére, 
különösen Görögországban, ahol a 
becslések szerint 2008 és 2011 között 
43%-kal nőtt az öngyilkosságok száma; 
hangsúlyozza, hogy a szakértők ennek az 
emelkedésnek az egyik legfontosabb 
tényezőjeként a válságra és a megszorító 
intézkedések pusztító hatására hívják fel a 
figyelmet; 

Or. en

Módosítás 128
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
gazdasági kiigazítási programok 
kidolgozása és megvalósítása során 
egyrészt nem tulajdonítottak kellő 
jelentőséget a gazdaságpolitika által a 
foglalkoztatásra és a szociális helyzetre
gyakorolt hatásával, másrészt, ahogy –
Görögország esetében – bebizonyosodott
az, hogy a forgatókönyv téves gazdasági 
multiplikátor hatáson alapult, aminek 
következtében nem hoztak időben 
intézkedéseket a szegénységgel szemben 
már kiszolgáltatottakká váltak és a 
szegénységben élő aktív keresők 
védelmére és a társadalmi kirekesztéssel 
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szemben; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
gazdasági kiigazítási programok 
módosításáról folyó tárgyalások során 
foglalja bele a figyelembe vett adatokba a 
szociális mutatókat, mivel azok az érintett 
tagállamok számára az országspecifikus 
ajánlásokat helyettesítik, hogy ezzel 
biztosítani lehessen a növekedéshez 
szükséges feltételeket, valamit az EU 
alapvető társadalmi értékeinek és 
alapelveinek megőrzését;

Or. el

Módosítás 129
Regina Bastos

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. a munkaerőpiachoz való hozzáférés 
elősegítésére irányuló aktív munkaerő-
piaci politikák Portugáliában különösen a 
kiszolgáltatott csoportokat vették célba, és 
2011 októberében szociális vészhelyzeti 
programot indítottak el, amely nyitott az 
új intézkedésekre és megoldásokra, vagy 
akár a testre szabott megoldásokra is, 
hogy megvédjék a lakosság 
legkiszolgáltatottabb csoportjait a 
gazdasági kiigazítás hatásaitól;

Or. en

Módosítás 130
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet arra, hogy a tagállamokban 
továbbra is a gyermekszegénység elleni 
küzdelmet kell az egyik célkitűzésnek 
tekinteni, és hogy a fiskális és 
költségvetési konszolidációs politikák ezt 
nem áshatják alá;

Or. es

Módosítás 131
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. megállapítja, hogy annak ellenére, 
hogy az Európai Bizottság az uniós 
foglalkoztatási és társadalmi helyzettel 
foglalkozó, 2013. októberi negyedéves 
szemléjében hangsúlyozza a szociális 
védelmi kiadások fontosságát a szociális 
kockázatok elleni biztosítékként, 2010 
után az EU-n belül a szociális kiadásokat 
Görögországban, Írországban és 
Portugáliában csökkentették a legnagyobb 
mértékben;

Or. en

Módosítás 132
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja a Bizottságot, hogy vonja le a 
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tanulságot abból, hogy a programban 
részt vevő országokban a munkaerő-piaci 
reformokkal nem sikerült elérni a 
munkaerőpiac dualitásának leküzdését, 
hanem tovább nőtt a bennlévők és a kívül 
rekedtek közötti szakadék;

Or. en

Módosítás 133
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. megállapítja, hogy az intézkedések 
súlyos problémákat okoznak az alacsony 
jövedelmű háztartásoknak, a szegénységi 
küszöb alá szorítva ezeket, növelik az 
egyenlőtlenség mértékét és aláássák a 
társadalmi kohéziót, különösen a 
minimálnyugdíjak és -bérek szegénységi 
küszöb alatti szintben történő 
megállapítására vonatkozó ajánlások 
miatt; emlékeztet arra, hogy ezeket az 
intézkedéseket mint az Európai Szociális 
Chartát sértő intézkedéseket az Európa 
Tanács elítélte, és az ILO is határozottan 
bírálta a 102. egyezmény megsértése 
miatt; emlékeztet továbbá arra, hogy az 
ILO súlyos aggodalmának adott hangot a 
megszorító intézkedések munkavállalók 
jövedelmének szintjére, életszínvonalára 
és a bérvédelemre gyakorolt halmozott 
hatásai miatt;

Or. en

Módosítás 134
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vázolt (mikro- és makrogazdasági) 
társadalmi és gazdasági helyzet az érintett 
országokban fokozza a regionális és 
területi különbségeket, veszélyeztetve az 
unión belüli regionális kohézió növelésére
irányuló uniós célkitűzést;

Or. el

Módosítás 135
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közép- és a munkásosztályt érintő 
szegénység új formái jelennek meg a négy 
országban, amelyekben a jelzáloghitelek 
és a magas energiaárak megfizetésével 
kapcsolatos problémák 
energiaszegénységhez, valamint egyre 
több kilakoltatáshoz és végrehajtáshoz 
vezetnek;

Or. en

Módosítás 136
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. mélységes aggodalommal töltik el azok 
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az adatok, amelyek szerint a négy 
programban részt vevő országban nő a 
hajléktalanság és a lakhatásból való 
kirekesztettség mértéke; emlékeztet arra, 
hogy ez sérti az alapvető jogokat, és 
rendkívüli kedvezőtlen következményekkel 
jár a társadalomra és az érintett 
személyekre nézve; hangsúlyozza, hogy a 
hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek 
becslése szerint a négy programban részt 
vevő országban nőtt a hajléktalanok 
száma, különösen Görögországban, ahol 
a hajléktalanok száma 2009 és 2011 
között 25%-kal nőtt, és elérte a 20.000 főt; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a négy 
országban nagymértékben nőtt az 
ingyenkonyhákon étkezők száma, 
valamint azoknak a gyermekeknek a 
száma, akik azért étkeznek az iskolában, 
mert a családjuk nem tudja számukra 
garantálni a reggelit vagy az ebédet;

Or. en

Módosítás 137
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. megjegyzi, hogy a nemzetközi és 
szociális szervezetek figyelmeztetnek a 
közszektorbeli új bérskála, besorolási és 
elbocsátási rendszer nemek közötti 
szakadékra gyakorolt hatására; 
megjegyzi, hogy az ILO aggodalmának 
adott hangot az új, rugalmas 
foglalkoztatási formák nők fizetésére 
gyakorolt aránytalan hatása miatt; 
megjegyzi továbbá, hogy az ILO arra kérte 
a kormányokat, hogy kövessék nyomon a 
megszorítás által a magánszektorban a 
nők és a férfiak javadalmazására 
gyakorolt hatásokat; hangsúlyozza, hogy 
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az Európa Tanács szerint Írország az 
anyasági ellátások túlságosan alacsony 
szintje miatt nem felelt meg a felülvizsgált 
Chartának;

Or. en

Módosítás 138
Regina Bastos

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
megszorító intézkedésekből adódó 
csökkentése és a strukturális reformoknak 
betudható bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig az alacsony 
minimálbérek miatt, amelyeket a 
megszorító intézkedések eredményeképpen 
csökkentenek vagy befagyasztanak;

10. megjegyzi, hogy az Eurostat és a 
Bizottság adatai és különböző tanulmányai 
szerint 2008 és 2012 között 
Görögországban, Írországban és 
Cipruson nőtt, míg Portugáliában 
csökkent a jövedelemeloszlás 
egyenlőtlensége, és hogy a szociális és 
munkanélküli ellátások megszorító 
intézkedésekből adódó csökkentése és a 
strukturális reformoknak betudható 
bércsökkentések növelik a szegénység 
szintjét; Portugáliában, ebben az 
időszakban csökkent a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek száma; megjegyzi továbbá, hogy 
a Bizottság jelentése szerint viszonylag 
magas az aktív keresők szegénységi rátája, 
mégpedig az alacsony minimálbérek miatt, 
amelyeket a megszorító intézkedések 
eredményeképpen csökkentenek vagy 
befagyasztanak;

Or. pt

Módosítás 139
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
megszorító intézkedésekből adódó
csökkentése és a strukturális reformoknak 
betudható bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig az alacsony
minimálbérek miatt, amelyeket a 
megszorító intézkedések 
eredményeképpen csökkentenek vagy 
befagyasztanak;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
csökkentése és a bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig a csökkentett 
vagy befagyasztott minimálbérek miatt;

Or. es

Módosítás 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
megszorító intézkedésekből adódó 
csökkentése és a strukturális reformoknak 
betudható bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig az alacsony 
minimálbérek miatt, amelyeket a 
megszorító intézkedések eredményeképpen 
csökkentenek vagy befagyasztanak;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
megszorító intézkedésekből adódó 
csökkentése és a strukturális reformoknak 
betudható bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig az alacsony 
minimálbérek miatt, amelyeket a 
megszorító intézkedések eredményeképpen 
csökkentenek vagy befagyasztanak; a 
jövedelem csökkenése miatt kevesebben 
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engedhetik meg maguknak a magán 
egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételét, ami az állami egészségügyi 
szolgáltatások fokozott igénybevételével 
jár, miközben a kormányzati politikák
keretében a támogatásoknak az állami 
egészségügyi szolgáltatások helyett a 
magán egészségügyi szolgáltatások 
irányába történő eltolása tapasztalható;

Or. en

Módosítás 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
megszorító intézkedésekből adódó 
csökkentése és a strukturális reformoknak 
betudható bércsökkentések növelik a 
szegénység szintjét; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság jelentése szerint 
viszonylag magas az aktív keresők 
szegénységi rátája, mégpedig az alacsony 
minimálbérek miatt, amelyeket a 
megszorító intézkedések eredményeképpen 
csökkentenek vagy befagyasztanak;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság adatai és 
különböző tanulmányai szerint 2008 és 
2012 között a négy országban nőtt a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, és 
hogy a szociális és munkanélküli ellátások 
hiány csökkentése céljából bevezetett
intézkedésekből adódó csökkentése és a 
strukturális reformoknak betudható 
bércsökkentések növelik a szegénység 
szintjét; megjegyzi továbbá, hogy a 
Bizottság jelentése szerint viszonylag 
magas az aktív keresők szegénységi rátája, 
mégpedig az alacsony minimálbérek miatt, 
amelyeket a megszorító intézkedések 
eredményeképpen csökkentenek vagy 
befagyasztanak;

Or. en

Módosítás 142
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy a szegénység 
leginkább a nyugdíjból és járadékból élő 
rétegeket sújtja; Portugáliában a 
nyugdíjasok 75,9%-nak nyugdíja nem éri 
el a 419,22 EUR-t, akiknek 
életkörülményei tovább romlanak, többek 
között a közszolgáltatások felszámolása, a 
kórházi ellátási díjak növekedése, a 
közlekedés, a villamos energia és a 
lakbérek emelkedési miatt; ők azok, akik 
egyre több támogatást kénytelenek 
nyújtani a munkanélküliség, a 
bizonytalan foglakoztatás és az alacsony 
bérek által sújtott gyermekeiknek; 

Or. pt

Módosítás 143
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálja, hogy a négy országban nőtt a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett emberek száma; 
rámutat arra, hogy csak az elmúlt három év 
adatai is azt mutatják, hogy a szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett emberek aránya Portugáliában 26%-
ra, Írországban pedig 15%-ra nőtt; 
megjegyzi továbbá, hogy e statisztikai 
adatok mögött jóval zordabb a valóság, 
ugyanis az egy főre jutó GDP 
csökkenésével a szegénységi küszöb is 
esik, így a nemrégiben szegénynek 
tekintett embereket úgy tekintjük, hogy 
kiemelkedtek a szegénységből;

11. sajnálja, hogy a négy országban nőtt a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett emberek száma; 
rámutat arra, hogy csak az elmúlt három év 
adatai is azt mutatják, hogy a szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett emberek aránya Görögországban
26%-ra, Írországban pedig 15%-ra nőtt; 
megjegyzi továbbá, hogy e statisztikai 
adatok mögött jóval zordabb a valóság, 
ugyanis az egy főre jutó GDP 
csökkenésével a szegénységi küszöb is 
esik, így a nemrégiben szegénynek 
tekintett embereket úgy tekintjük, hogy 
kiemelkedtek a szegénységből;

Or. en
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Módosítás 144
Regina Bastos

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálja, hogy a négy országban nőtt a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett emberek száma; 
rámutat arra, hogy csak az elmúlt három év
adatai is azt mutatják, hogy a szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett emberek aránya Portugáliában 26%-
ra, Írországban pedig 15%-ra nőtt; 
megjegyzi továbbá, hogy e statisztikai 
adatok mögött jóval zordabb a valóság, 
ugyanis az egy főre jutó GDP 
csökkenésével a szegénységi küszöb is 
esik, így a nemrégiben szegénynek 
tekintett embereket úgy tekintjük, hogy 
kiemelkedtek a szegénységből;

11. sajnálja, hogy Görögországban, 
Írországban és Cipruson nőtt a szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett emberek száma; rámutat arra, hogy 
az Eurostat csak az elmúlt három évre 
vonatkozó adatai is azt mutatják, hogy a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett emberek aránya 2008 
és 2012 között Írországban 15%-ra nőtt, 
míg Portugáliában 26%-ról 25,3%-ra 
csökkent. megjegyzi továbbá, hogy e 
statisztikai adatok mögött jóval zordabb a 
valóság, ugyanis az egy főre jutó GDP 
csökkenésével a szegénységi küszöb is 
esik, így a nemrégiben szegénynek 
tekintett embereket úgy tekintjük, hogy 
kiemelkedtek a szegénységből;

Or. pt

Módosítás 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy a programban 
részt vevő országokban élő emberek nagy 
többségének körében tapasztalható 
szegénység, kirekesztettség és 
bizonytalanság fokozódása, egy 
kevesekből álló kisebbség vagyonának a 
meredek növekedésében tükröződik; 
Írországban például 2007 óta 21%-kal 



PE526.372v01-00 80/134 AM\1015492HU.doc

HU

nőttek a haszonkulcsok, és az adóhatóság 
szerint 2012-ben 3443-ra nőtt az évi 
500.000 EUR-t meghaladó jövedelemmel 
rendelkezők száma, akiknek az együttes 
jövedelme 1,8 milliárd EUR-t tett ki, 
miközben a 2,16 millió adófizető közül 
több mint 1 millióan 30.000 EUR alatti 
jövedelemmel rendelkeztek; 
hasonlóképpen, Portugáliában a 
nyugdíjasok 75%-a kevesebb mint 419,22 
EUR nyugdíjat kap, miközben a 870 
portugál milliomos 2012 óta 7,5 milliárd 
EUR-val gyarapította vagyonát;

Or. en

Módosítás 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
népesség körében egyre nagyobb 
arányokat ölt az éhezés és az 
élelmiszerhiány, sok családnál 
kikapcsolják a víz-, a villany- és a 
gázszolgáltatást, egyre többen veszítik el 
otthonukat a banki visszavétel vagy 
kilakoltatás miatt, egyre több családnak 
nincs már pénze megfizetni a bölcsődét, az 
óvodát vagy az idősek otthonát, 
gyermekek ezrei napjában egyszer, az 
iskolában jutnak étkezéshez, drámaian 
megemelkedett a szociális területen 
működő intézményekhez benyújtott 
támogatási kérelmek száma, amelyek nem 
képesek eleget tenni az egyre növekvő 
számú kérelemnek, továbbá egyre 
kevesebb állami eszköz áll rendelkezésre a 
szegénység által veszélyeztetett csoportok 
megsegítésére;

Or. pt
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Módosítás 147
Paul Murphy

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. üdvözli, hogy ezekben a 
tanulmányokban a Bizottság elismerte, 
hogy csak a jelenlegi tendenciák éles 
fordulata teszi majd lehetővé az Európa 
2020 stratégia céljainak teljesítését;

12. üdvözli, hogy ezekben a 
tanulmányokban a Bizottság elismerte, 
hogy csak a jelenlegi tendenciák éles 
fordulata teszi majd lehetővé az Európa 
2020 stratégia céljainak teljesítését; úgy 
véli mindazonáltal, hogy ezek a célok nem 
elégségesek, és javasolja, hogy a
szegénység teljes felszámolását tűzzék ki 
célul;

Or. en

Módosítás 148
Emer Costello

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. üdvözli, hogy ezekben a 
tanulmányokban a Bizottság elismerte, 
hogy csak a jelenlegi tendenciák éles 
fordulata teszi majd lehetővé az Európa 
2020 stratégia céljainak teljesítését;

12. üdvözli, hogy ezekben a 
tanulmányokban a Bizottság elismerte, 
hogy csak a jelenlegi tendenciák éles 
fordulata teszi majd lehetővé az EU egésze 
számára az Európa 2020 stratégia céljainak 
teljesítését;

Or. en

Módosítás 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
13 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
annak ellenére, hogy az EUMSZ 168. 
cikkének (7) bekezdése tiltja az ilyen 
beavatkozást;

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
annak ellenére, hogy az EUMSZ 168. 
cikkének (7) bekezdése tiltja az ilyen 
beavatkozást; felhívja a figyelmet Írország 
példájára, ahol 2014-ben további 618 
millió EUR-t vonnak majd el az 
egészségügyi szolgálattól (Health Service 
Executive); hangsúlyozza, hogy ez veszélyt 
jelent a betegek egészségére és 
biztonságára nézve, mert a kórházak 2009 
óta már elvesztették költségvetésük 20%-
át;

Or. en

Módosítás 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
annak ellenére, hogy az EUMSZ 168. 
cikkének (7) bekezdése tiltja az ilyen 
beavatkozást;

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
amelyek – különösen az egészségügyi és 
szociális ellátás terén – jelentős hatással 
vannak a szociális szolgáltatások 
minőségére és egyetemes 
hozzáférhetőségére, annak ellenére, hogy 
az EUMSZ 168. cikkének (7) bekezdése 
tiltja az ilyen beavatkozást;

Or. en
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Módosítás 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
annak ellenére, hogy az EUMSZ 168. 
cikkének (7) bekezdése tiltja az ilyen 
beavatkozást; 

13. sajnálja, hogy legalábbis Görögország, 
Írország és Portugália esetében a 
programok számos részletes előírást 
tartalmaztak az egészségügyi rendszer 
reformjáról és a kiadáscsökkentésekről, 
aminek következtében riasztóan nagy 
számú ember maradt egészségbiztosítási 
fedezet vagy a szociális védelemhez való 
hozzáférés nélkül;

Or. en

Módosítás 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. sajnálja az egészségügyi 
rendszerekből hiányzó hatékonyság 
megtalálására irányuló célzott 
megközelítés hiányát és hogy az 
egészségügyi költségvetések horizontális 
csökkentése mellett döntöttek; 
figyelmeztet, hogy a betegek által 
fizetendő térítési díjak bevezetése miatt 
előfordulhat, hogy a betegek később 
kérnek ellátást, és a pénzügyi teher a 
háztartásokra hárulhat; figyelmeztet arra, 
hogy az egészségügyi szakemberek 
fizetésének csökkentése negatív hatással 
lehet a betegek biztonságára és az 
egészségügyi szakemberek migrációját 
idézheti elő;
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Or. en

Módosítás 153
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. mélységes aggodalommal töltik el az 
állami rendszerekben az egészségügyi és 
gyógyszerellátásokkal kapcsolatos 
megszorítások, amelyek egyes 
országokban gyökeresen megváltoztatták 
a rendszer egyetemes jellegét a más, 
jobban biztosítható vagy kereskedelmi 
jellegű módszerek javára; hangsúlyozza 
továbbá, hogy sok tanulmány és kutatás 
azt mutatja, hogy a 
megkülönböztetésmentes térítési díjak, 
amelyeket olykor az alapvető 
szolgáltatások, például sürgősségi 
egészségügyi ellátás vagy a krónikus 
betegségben szenvedők gyógyszerhez való 
hozzáférése tekintetében is kivetnek, sok 
polgárt ténylegesen megakadályoznak 
abban, hogy hozzájusson az alapvető 
szociális és egészségügyi ellátáshoz; 
megállapítja, hogy az intézkedések 
súlyosan érintették a gondozó 
szakmákban dolgozó szakembereket is; a 
gazdasági akadályok révén ily módon 
alapvető emberi jogoktól fosztottak meg 
embereket;

Or. en

Módosítás 154
Marian Harkin

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

13a. helyteleníti, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekek számára nyújtott 
oktatási szolgáltatásokra fordítható 
források csökkentése rendkívül káros 
hatással van e gyermekek életkilátásaira, 
és ezek a korai életkorban bekövetkező 
negatív hatások soha nem fordíthatók 
vissza;

Or. en

Módosítás 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. megismétli, hogy a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának (ICESCR) 12. 
cikke meghatározza, hogy mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy a testi és lelki 
egészség elérhető legmagasabb szintjét 
élvezze; megállapítja, hogy mind a négy 
ország aláírta az egyezményt, és így 
elismerte az egészséghez való, mindenkit 
megillető jogot; megállapítja, hogy 
Görögországban és Portugáliában az 
alkotmány elismeri az egészséghez való 
jogot; aggályosnak tartja, hogy a 
jövedelmekre és életkörülményekre 
vonatkozó közösségi stratégia (EU-SILC) 
szerint mind a négy ország a kielégítetlen 
egészségügyi szükségletek növekedését 
tapasztalta 2008 és 2011 között; sajnálja, 
hogy Portugália és Írország a kötelező 
ellátási csomagok és a nyújtott 
szolgáltatások körének csökkentéséről 
döntött;

Or. en
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Módosítás 156
Marian Harkin

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. helyteleníti a fogyatékkal élők önálló 
életvitelére fordítható források 
csökkentését;

Or. en

Módosítás 157
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. kiemeli, hogy a négy országban 
fokozódó társadalmi szegénység a 
szolidaritás erősödését is előidézi a 
legkiszolgáltatottabb csoportok körében a 
magán erőfeszítéseknek, a családi 
hálózatoknak és a segélyszervezeteknek 
köszönhetően; hangsúlyozza, hogy ez a 
fajta beavatkozás akkor sem válhat a 
probléma strukturális megoldásává, ha 
enyhíti a leginkább elesettek helyzetét és 
az európai polgári szerepvállalás 
minőségéről tanúskodik;

Or. en

Módosítás 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1015492HU.doc 87/134 PE526.372v01-00

HU

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. sajnálja, hogy a trojka nagy nyomást 
gyakorolt a nemzeti hatóságokra annak 
érdekében, hogy oldják fel a 
lakosok/áldozatok kilakoltatásának 
moratóriumát, miközben a válság és a 
megszorító intézkedések ezeket az 
embereket keményen sújtották, és emiatt 
nem tudják viselni jelzáloghitelük 
költségeit; azt ajánlja a tagállamoknak és 
helyi hatóságaiknak, hogy hozzanak létre 
semleges, a szociális és megfizethető 
lakhatást támogató lakhatási 
szakpolitikákat, kezeljék az üresen álló 
lakások kérdését, és hajtsanak végre 
eredményes megelőző politikákat a 
kilakoltatások számának csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 159
Edite Estrela

Véleménytervezet
15 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15c. aggodalommal állapítja meg a 
jövedelemkoncentráció (Gini-együttható) 
az euróövezetben tapasztalt általános 
csökkenő tendenciával ellentétes 
fokozatos növekedését1 Görögországban, 
Spanyolországban, Írországban és 
Portugáliában, ami azt jelenti, hogy a 
kiigazító intézkedések alá vont 
országokban egyre egyenlőtlenebbé válik 
a jövedelemelosztás;

¹Az Eurostat adatai szerint a Gini-index 
folyamatosan nőtt Portugáliában a 2009-
es 33,7-ről 2011-ben 34,2-re, majd 2012-
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ben 34,5-re.

Or. pt

Módosítás 160
Regina Bastos

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. üdvözli azt a tényt, hogy a négy 
országban csökken az iskolai 
lemorzsolódás szintje; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben a fiatalok által a 
munkahelykeresés során tapasztalt 
nehézségek magyarázzák;

16. üdvözli azt a tényt, hogy a négy 
országban csökken az iskolai 
lemorzsolódás szintje; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben a fiatalok által a 
munkahelykeresés során tapasztalt 
nehézségek magyarázhatják;

Or. pt

Módosítás 161
Emer Costello

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. üdvözli azt a tényt, hogy a négy 
országban csökken az iskolai 
lemorzsolódás szintje; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben a fiatalok által a 
munkahelykeresés során tapasztalt 
nehézségek magyarázzák;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. aggodalommal állapítja meg, hogy 
jelentősen szigorodtak az alap-és 
középfokú oktatásra fordított állami 
finanszírozást érintő, az egyes 
országokban több tízezer tanár 
elbocsátását is magában foglaló 
megszorítások, amelyek közvetlenül 
kihatnak az oktatás minőségére, valamint 
az iskolák tárgyi és személyi feltételeire; 
ezen intézkedések következménye az 
osztálylétszám megemelkedése, a tanterv 
átszervezése, az iskolák összevonása és 
központosítása, ami tönkreteszi a távoli és 
vidéki területeken működő iskolákat, és 
számos fiatalt megfoszt a közoktatási 
intézményekhez való hozzáféréstől; 
hangsúlyozza, hogy elsősorban e helyzet 
következtében váltják fel egyre növekvő 
mértékben a közoktatást a kevesek 
száméra elérhető magániskolák, ami 
fokozza a diákok körében a társadalmi 
egyenlőtlenségeket;

Or. pt

Módosítás 163
Regina Bastos

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. üdvözli, hogy mind a négy országban 
emelkedett a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben az magyarázza, hogy a 
fiataloknak szükségük van jövőbeli 
munkaerő-piaci esélyeik javítására;

17. üdvözli, hogy mind a négy országban 
emelkedett a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben az magyarázhatja, hogy a 
fiataloknak szükségük van jövőbeli 
munkaerő-piaci esélyeik javítására;

Or. pt
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Módosítás 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. üdvözli, hogy mind a négy országban
emelkedett a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben az magyarázza, hogy a 
fiataloknak szükségük van jövőbeli 
munkaerő-piaci esélyeik javítására;

17. üdvözli, hogy egyes országokban, ahol 
intervenciót hajtottak végre, emelkedett a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya; megjegyzi azonban, hogy ezt 
részben az magyarázza, hogy a fiataloknak 
szükségük van jövőbeli munkaerő-piaci 
esélyeik javítására; rámutat arra, hogy 
Portugáliában immár az ötödik egymást 
követő évben csökkent a felsőoktatásban 
továbbtanulni kívánó hallgatók száma, 
ami gyakran szorosan összefügg a 
magasabb tandíjakkal és költségekkel, 
valamint az iskolai szociális 
programokhoz való rendkívül korlátozott 
hozzáféréssel;

Or. pt

Módosítás 165
Emer Costello

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. üdvözli, hogy mind a négy országban 
emelkedett a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya; megjegyzi azonban, 
hogy ezt részben az magyarázza, hogy a 
fiataloknak szükségük van jövőbeli 
munkaerő-piaci esélyeik javítására;

17. üdvözli, hogy mind a négy országban 
emelkedett a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya; megjegyzi, hogy ezt 
részben az magyarázza, hogy a fiataloknak 
szükségük van jövőbeli munkaerő-piaci 
esélyeik javítására;

Or. en
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Módosítás 166
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. sajnálja, hogy az oktatási rendszerek 
minősége nem követi ezt a pozitív irányt, 
mert a programban részt vevő négy ország 
rendszereik minőségét illetően nem éri el 
az uniós átlagot; emlékeztet arra, hogy 
sürgősen helyre kell állítani a nagyfokú 
társadalmi legitimitással rendelkező, 
minőségi szakképzési rendszereket, mert 
ez az egyik legjobb módja annak, hogy 
javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát;

Or. en

Módosítás 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az 
oktatás valóban mindenki számára 
hozzáférhető lehessen, annak állami 
kézben kell lennie, demokratikusan kell 
működtetni, és a felhasználás pontján 
ingyenesnek kell lennie;

Or. en

Módosítás 168
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

17a. kifejezi azonban erős aggodalmát, 
mivel a társadalmi és gazdasági helyzet 
esetleges fenntartása vagy súlyosbodása a 
NEET jelenség terjedéséhez és az 
iskolázottságbeli különbségek 
fokozódásához járulhat hozzá;

Or. el

Módosítás 169
Marian Harkin

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. sajnálja a fiatalok tömeges 
kivándorlásának kedvezőtlen hatásait, 
különösen annak társadalmi és gazdasági 
következményeit;

Or. en

Módosítás 170
Edite Estrela

Véleménytervezet
17 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17b. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
válság kezdete óta csökkenő tendenciát 
mutat az oktatási rendszerbe beiratkozott 
hallgatók száma, továbbá hogy például 
Portugália ez egyik olyan ország, ahol a 
legmagasabb, mintegy 38% a 
továbbtanulni kívánó fiatalok aránya, 
akik azonban anyagilag nem engedhetik 
meg ezt maguknak1;
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¹Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013.

Or. pt

Módosítás 171
Phil Bennion

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára
és a minden áron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen 
ellentmond az EU Európa 2020 
stratégiában megfogalmazott általános 
célkitűzéseinek és politikáinak;

18. elismeri, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez a helyzet csak 
ideiglenes eltérés lehet, és hogy a kollektív 
tárgyalásokat és a társadalmi párbeszédet 
a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban helyre kell állítani;

Or. en

Módosítás 172
Sari Essayah
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Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a minden áron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen ellentmond 
az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a bércsökkentésre terjednek ki, ami rendes 
gazdasági fejlődés idején egyértelműen 
ellentmond az EU Európa 2020 
stratégiában megfogalmazott általános 
célkitűzéseinek és politikáinak;

Or. fi

Módosítás 173
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
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szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára 
és a minden áron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen ellentmond 
az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
elítéli, hogy aláássák a kollektív képviselet 
elvét a vállalati szintű megállapodások 
kedvezőtlenebb feltételek mellett való 
megkötésére vonatkozó jog gyanús és nem 
reprezentatív „személyek szövetségeire” 
való kiterjesztésével, a kollektív 
megállapodások automatikus 
megújításának eltörlésével és/vagy a 
kollektív megállapodások jogi 
meghosszabbítása tekintetében sokkal 
szigorúbb kritériumok megszabásával, 
amelyek következtében Görögországban 
és Portugáliában jelentősen csökkent a 
hatályos kollektív megállapodások száma, 
és összeomlott a bérdinamika; elítéli a 
minimálbérek görögországi csökkentését 
és a nominális minimálbérek portugáliai 
befagyasztását; hangsúlyozza, hogy ez az 
elítélendő helyzet a döntéshozatali jog 
kizárólag gazdasági és pénzügyi szereplők 
kezébe adásának a következménye, 
anélkül, hogy ezeket a szereplőket 
bármilyen módon korlátoznák az európai 
és nemzetközi szociális vívmányok, ami 
olyan politikákhoz vezetett, amelyek 
egyértelműen ellentmondanak az EU 
Európa 2020 stratégiában megfogalmazott 
általános célkitűzéseinek és politikáinak;

Or. en

Módosítás 174
Regina Bastos

Véleménytervezet
18 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket 
megsemmisített; hangsúlyozza, hogy ez az
elítélendő helyzet a korlátozott strukturális 
reformok következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a minden áron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen ellentmond
az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását; hangsúlyozza, hogy 
ez a helyzet a korlátozott strukturális 
reformok következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a bércsökkentésre terjednek ki, ami 
ellentétes az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

Or. pt

Módosítás 175
Emer Costello

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy a négy országban 
bevezetett programok lehetővé teszik a 
vállalatok számára a kollektív tárgyalási 
szabályokból való kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 

18. sajnálja, hogy nem konzultáltak 
nemzeti szinten a szociális partnerekkel 
vagy nem vonták be őket a programok 
kezdeti kialakításába, és hogy a trojka 
nem mutatott hajlandóságot arra, hogy 
érdemben együttműködjön a nemzeti 
szociális partnerekkel; sajnálja, hogy a 
négy országban bevezetett programok 
lehetővé teszik a vállalatok számára a 
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ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a minden áron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen ellentmond 
az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

kollektív tárgyalási szabályokból való 
kimaradást és az ágazati 
bérmegállapodások felülvizsgálatát, ami 
közvetlenül érinti az adott nemzeti 
alkotmányokban előírt kollektív tárgyalási 
szabályok struktúráját és értékeit; 
megjegyzi, hogy ennek eredményeként az 
ILO szakértői bizottsága Görögország 
esetében kérte a szociális párbeszéd 
ismételt létrehozását, Portugália esetében 
pedig az Alkotmánybíróság bizonyos 
jogalkotási intézkedéseket megsemmisített; 
hangsúlyozza, hogy ez az elítélendő 
helyzet a korlátozott strukturális reformok 
következménye, amelyek csak a 
munkaügyi kapcsolatok deregulációjára és 
a mindenáron történő bércsökkentésre 
terjednek ki, ami egyértelműen ellentmond 
az EU Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott általános célkitűzéseinek 
és politikáinak;

Or. en

Módosítás 176
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. felfedi, hogy a trojka teljességgel 
figyelmen kívül hagyta az EUMSZ 153. 
cikkének (5) bekezdését, amely kizárja az 
uniós beavatkozást az olyan kérdésekben, 
mint például a díjazás, az egyesülési jog, a 
sztrájkjog és a kizárás joga, valamint az 
EUMSZ 152. cikkét, amely kimondja, 
hogy „[a]z Unió az egyes nemzeti 
rendszerek különbözőségeinek 
figyelembevételével elismeri és támogatja 
a szociális partnerek uniós szintű 
szerepvállalását; önállóságuk tiszteletben 
tartása mellett elősegíti a szociális 
partnerek közötti párbeszédet”; 
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hangsúlyozza, hogy ellenkezőleg, a trojka 
nyomást gyakorolt a nemzeti bérszabási 
rendszerek alapvető átalakítása 
érdekében, amelynek célja a kollektív 
tárgyalási rendszer gyökeres 
decentralizálása és a kollektív 
megállapodások meghosszabbítására 
vonatkozó kritériumok erőteljes 
leszűkítése volt;

Or. en

Módosítás 177
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
szerződések dinamikussá tétele a 
kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok 
alapvető biztosítékát és a demokrácia 
működésének alappillérét jelenti;

Or. pt

Módosítás 178
Paul Murphy

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. támogatja a szakszervezeteket, 
amelyek elutasítják, hogy a 
„méltányosabb csökkentések”
elfogadásával együttesen felelőssé tegyék 
őket a megszorító intézkedések 
végrehajtásáért, és kitart azon szerepük 
mellett, hogy függetlenül hangot kell 
adniuk a munkavállalók érdekeinek, 
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elutasítva a neoliberalizmust és a 
megszorítást;

Or. en

Módosítás 179
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. megjegyzi, hogy a gazdasági 
kiigazítási programok megvalósulása 
során a munkaügyi kapcsolatoknak a 
belső leértékelés logikája alapján történő 
átalakítása nem hozta meg a várt 
eredményt; bebizonyosodott, hogy azok a 
legsikeresebb munkaerő-piaci reformok, 
amelyek tervezése és végrehajtása a 
szociális partnerek bevonásával és 
társadalmi párbeszéd keretén belül, a 
nemzeti hagyományok következetes 
tiszteletben tartása mellett történik, mert 
csak így kerülhető el a munkaerőpiac 
szegmentációja és érhető el a harmonikus 
ipari kapcsolatok olyannyira vágyott 
célkitűzése; egyértelmű, hogy a 
folytonosan változóban levő társadalmi-
gazdasági körülmények között indokolt 
reformok és gyökeres változtatások 
követelése a munkaerőpiacon, azonban 
ezzel párhuzamosan a tisztességes munka 
alappilléreinek teljes tiszteletben 
tartásával biztosítani kell a nemzeti és 
európai szabályozásokba foglalt alapvető 
munkajogokat a foglalkoztatás 
fellendítése és a munkanélküliség elleni 
küzdelem céljai eléréséhez;

Or. el
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Módosítás 180
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. megállapítja, hogy a pénzügyi
segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
feltételrendszer – vagy az ágazatközi 
bérszabás intézményeinek teljes 
eltörlésével, mint Írországban, vagy az 
ágazati kollektív tárgyalások meglévő 
rendszereinek folyamatos kiüresítésével –
megszabta a meglévő bérszabási 
mechanizmusok leépítését; a következők 
tartoznak ezen intézkedések közé: a 
nemzeti kollektív megállapodások 
eltörlése vagy megszüntetése; a vállalati 
szintű megállapodások ágazati 
megállapodásoktól vagy jogszabályi 
rendelkezésektől való eltéréseinek 
megkönnyítése, például felfüggesztési 
vagy vis maior záradékok révén vagy 
általánosan elsőbbséget adva a vállalati 
szintű megállapodásoknak az ágazati 
(ágazatközi) megállapodásokkal szemben; 
a kedvezőbb szabály elvének 
felfüggesztése, korlátozóbb kritériumok 
bevezetése a kollektív megállapodások 
meghosszabbítása tekintetében; a lejárt 
kollektív megállapodások utóhatásának 
csökkentése és a nem szakszervezeti 
munkavállalói képviselők vállalati szintű 
kollektív megállapodások megkötésére 
való lehetőségének kiterjesztése;

Or. en

Módosítás 181
Regina Bastos

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

18a. megállapítja, hogy Portugáliában, 
2012 januárjában az összes fő szociális 
partner és a kormány társadalmi 
egyeztetési megállapodást írt alá 
„Elkötelezettség a növekedés, a 
versenyképesség és a foglalkoztatás 
mellett” címmel;

Or. en

Módosítás 182
Regina Bastos

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. emlékeztet arra, hogy nincs egyetlen, 
valamennyi tagállamban alkalmazható 
megoldás;

Or. pt

Módosítás 183
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
18 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18b. mélységes aggodalommal tölti el a 
társadalmi párbeszéd gyengülése, ami a 
kollektív megállapodások hatálya alá 
tartozó munkavállalók számának 
nagyarányú csökkenésével járt együtt – ez 
a csökkenés egyes országokban a trojka 
ajánlásai előtti időszakból rendelkezésre 
álló számadatokhoz képest több mint 70%;



PE526.372v01-00 102/134 AM\1015492HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
18 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18b. hangsúlyozza, hogy a trojka által 
előírt, és a kormányok által végrehajtott 
megszorító intézkedések az 
egészségügyben a kórházi szolgáltatások 
és létesítmények felszámolásához, a 
közösségi alapú ellátási szolgáltatások 
megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, és 
ebből fakadóan a megelőzés és a 
betegségek felismeréséhez való hozzáférés 
beszűküléséhez, a betegszállításra nyújtott 
támogatások, a betegek számára 
szükséges vizsgálatok és kezelések 
kihagyásával járó visszavonásához, az 
állami egészségügyi ellátásban fizetendő 
díjak drasztikus növekedéséhez, tehát 
összességében az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférést korlátozó intézkedésekhez 
vezettek;

Or. pt

Módosítás 185
Edite Estrela

Véleménytervezet
18 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18b. úgy véli, hogy a trojka által a 
kollektív szerződések korlátozásával és a 
bérek csökkentésével kapcsolatban 
javasolt intézkedések nem segítik elő az 
egyenlőtlenségek hatékony felszámolását 
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és nem ösztönzik a gazdasági növekedést; 
úgy véli, hogy a bérek a kivitel növelése 
érdekében történő csökkentésével 
kapcsolatos elgondolás a belső fogyasztás 
visszaeséséhez vezetett, sőt még a 
gazdasági növekedésre is kihatott;

Or. pt

Módosítás 186
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
18 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18c. összefoglalóan megállapítja, hogy az 
EU 2020 stratégia foglalkoztatásra és a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó céljai még 
soha nem álltak ilyen messze a 
megvalósulástól, nemcsak a gazdasági 
helyzet miatt, hanem a trojka programjai 
által megszabott szigorú megszorítások 
miatt is; kiemeli, hogy IMF nemrégiben 
kijelentette, hogy előfordulhat, hogy a 
megszorítási politika túlságosan messzire 
ment (mivel nyilvánvalóan visszafogta a 
gazdasági növekedést, és tovább élezte a 
munkanélküliség növekedését), és az 
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Bizottságának elnöke úgy érvel, 
hogy a megszorítás a gazdasági növekedés 
ellen ható ösztönző, és mint ilyen gátolja a 
gazdasági és szociális jogok 
érvényesülését;

Or. en

Módosítás 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Véleménytervezet
18 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18c. rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség, a szociális támogatás 
csökkentése, a szegénység, a 
kilátástalanság, az akár öngyilkossági 
kísérlettel végződő depresszió 
kialakulásához vagy súlyosbodásához 
vezethetnek; megjegyzi, hogy a 
munkakörülmények romlása és a növekvő 
bizonytalanság fokozzák a munkavállalók 
körében a pszichoszociális tényezők 
kockázat és a depressziót;

Or. pt

Módosítás 188
Sari Essayah

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket értő rövid 
és hosszú távú károkról, különös tekintettel 
a szegénység elleni küzdelemre, a 
megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a gazdasági válság, valamint az annak
kezelésére kialakított kiigazítási 
programok szociális és gazdasági 
következményeinek részletes értékelését, 
hogy pontos képet adjon a szociális 
védelmi rendszereket ért rövid és hosszú 
távú károkról, különös tekintettel a 
szegénység elleni küzdelemre, a megfelelő 
szociális párbeszédre és a munkaügyi 
kapcsolatokban a rugalmasság és a 
biztonság közötti egyensúlyra; felhívja a 
Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;
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Or. fi

Módosítás 189
Regina Bastos

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket érintő rövid 
és hosszú távú károkról, különös tekintettel 
a szegénység elleni küzdelemre, a 
megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
foglalkoztatási és a szociális védelmi 
rendszereket érintő rövid és hosszú távú 
károkról, különös tekintettel a szegénység 
elleni küzdelemre, a megfelelő szociális 
párbeszédre és a munkaügyi 
kapcsolatokban a rugalmasság és a 
biztonság közötti egyensúlyra; felhívja a 
Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

Or. pt

Módosítás 190
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket értő rövid 

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket érintő rövid 
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és hosszú távú károkról, különös 
tekintettel a szegénység elleni küzdelemre, 
a megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

és hosszú távú hatásokról, különös 
tekintettel a szegénység elleni küzdelemre, 
a megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

Or. es

Módosítás 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket értő rövid 
és hosszú távú károkról, különös 
tekintettel a szegénység elleni küzdelemre, 
a megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

19. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 
a kiigazítási programok szociális és 
gazdasági következményeinek részletes 
értékelését, hogy pontos képet adjon a 
szociális védelmi rendszereket érintő rövid 
és hosszú távú hatásokról, különös 
tekintettel a szegénység elleni küzdelemre, 
a megfelelő szociális párbeszédre és a 
munkaügyi kapcsolatokban a rugalmasság 
és a biztonság közötti egyensúlyra; felhívja 
a Bizottságot, hogy e tanulmány 
elkészítésekor vegye igénybe a 
konzultációs szerveket, valamint a 
Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottságot; 
javasolja, hogy az EGSZB-t kérjék fel egy 
speciális jelentés elkészítésére;

Or. en
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Módosítás 192
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
19 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
készítsen részletes jelentést a programban 
részt vevő országokban az európai 
szociális vívmányok szellemével és elveivel 
szemben elkövetett jogsértésekről, azzal a 
céllal, hogy intézkedéseket javasoljon a 
szociális vívmányok helyreállítására; 
kitart amellett, hogy a nemzeti és európai 
szociális partnereket az európai szociális 
párbeszéd révén szorosan be kell ebbe 
vonni;

Or. en

Módosítás 193
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
19 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

19a. sürgeti különösen a 
szándéknyilatkozatot aláíró tagállamokat, 
hogy a komoly társadalmi problémák 
megoldása, a belföldi kereslet növelése, a 
gazdasági aktivitás serkentése, valamint a 
több és jobb munkahely létrehozása 
érdekében kezeljék jelentőségüknek 
megfelelően a béreket és szociális 
juttatásokat, és állítsák vissza a jogtalanul 
eltulajdonított béreket, jövedelmeket és 
szociális jogokat; sürgeti a tagállamokat, 
hogy alkalmazzanak a közszolgáltatások 
megóvását és – különösen az állam 
szociális feladatait illetően –
helyreállítását célzó politikát, bővítve a 
rendelkezésre álló emberi és anyagi 
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erőforrásokat, amely elengedhetetlen 
előfeltétele a lakosság jogainak 
érvényesítésének;

Or. pt

Módosítás 194
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
19 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

19a. hangsúlyozza, hogy Görögország 
esetében tömegével hoztak a görög nép 
példátlan áldozataival járó intézkedéseket; 
ezzel kapcsolatban felszólítja az Európai 
Uniót, hogy segítsen annak 
biztosításában, hogy a görögországi 
társadalom és reálgazdaság ennek 
megfelelően részesül a kezdeti gazdasági 
eredményekből;

Or. el

Módosítás 195
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
19 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

19b. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
újra kell tárgyalniuk az államadóssággal 
kapcsolatos kérdéseket – fizetési 
határidők, kamatok és visszafizetendő 
összeg –, ami könnyítheti az államokra 
nehezedő adósságszolgálat terhét és 
forrásokat biztosíthat a termelő 
beruházások és a munkahelyteremtés 
támogatáshoz;
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Or. pt

Módosítás 196
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
19 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

19c. hangsúlyozza, hogy a spekulációs 
spirál megfékezése érdekében törekedni 
kell a hasonló problémákkal szembesülő 
országok közötti politikai konvergenciára;

Or. pt

Módosítás 197
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
19 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

19d. hangsúlyozza, hogy az osztalékadó és 
a nyereségadó megemelésén, valamint a 
munkavállalók, illetve a kis-és 
középvállalkozások adóterheinek 
könnyítésén alapuló, a túlzott kiadások és 
a fényűzés megfékezését célzó, az állam 
hatékony működéséhez szükséges 
forrásokat biztosító költségvetési 
politikákat kell bevezetni;

Or. pt

Módosítás 198
Sari Essayah

Véleménytervezet
20 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről, 
azok finanszírozásáról és az 
államháztartás fenntarthatóságáról szóló 
jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakorolt a 
gazdasági válság, továbbá hatást 
gyakoroltak a trojka által megkövetelt, 
válságkezelést célzó költségvetési kiigazító 
intézkedések és strukturális reformok;

Or. fi

Módosítás 199
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében;

Or. es
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Módosítás 200
Emer Costello

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosításához 
szükséges lehetséges kiigazító 
intézkedésekről és ösztönzőkről szóló 
jelentések elkészítésére, mivel az azokból 
eredő kötelezettségekre hatást gyakoroltak 
a trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

Or. en

Módosítás 201
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok, ideértve az egyesülési 
szabadságról szóló 87. sz. ILO-
egyezményt, az állami szerződések 



PE526.372v01-00 112/134 AM\1015492HU.doc

HU

munkaügyi záradékáról szóló 94. sz. ILO-
egyezményt és a szervezkedési jogról szóló 
98. sz. ILO-egyezményt; 

Or. en

Módosítás 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel az 
ILO-t és az Európa Tanácsot a lehetséges 
kiigazító intézkedésekről és ösztönzőkről 
szóló jelentések elkészítésére az Európai 
Szociális Charta és annak jegyzőkönyvei, 
valamint az alapvető ILO-egyezmények 
teljes körű betartásának biztosítása 
érdekében, mivel az azokból eredő 
kötelezettségekre hatást gyakoroltak a 
trojka által megkövetelt költségvetési 
kiigazító intézkedések és strukturális 
reformok;

20. felkéri az ILO-t és az Európa Tanácsot 
az ezen országban a társadalmi helyzet 
javítását célzó lehetséges intézkedésekről 
és ösztönzőkről szóló jelentések 
elkészítésére, figyelembe véve az Európai 
Szociális Chartát és annak jegyzőkönyveit, 
valamint az alapvető ILO-egyezményeket, 
mivel az azokból eredő kötelezettségekre 
hatást gyakoroltak a trojka által 
megkövetelt költségvetési kiigazító 
intézkedések és strukturális reformok;

Or. en

Módosítás 203
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
20 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

20a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
megfelelő nemzeti hatóságokkal 
együttműködve biztosítson további 
támogatást a gazdasági kiigazítási 
programokat alkalmazó tagállamok 
számára, ekként biztosítva, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben kihasználják az 
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uniós strukturális alapok nyújtotta
lehetőségeket a polgárok érdekében a 
közigazgatás és az oktatás javítására, a 
foglalkoztatás fellendítésére, a szegénység, 
a munkanélküliség és a társadalmi 
kirekesztés leküzdésére;

Or. el

Módosítás 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Véleménytervezet
20 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

20a. hangsúlyozza, hogy az ILO „A
foglalkoztatási válság kezelése 
Portugáliában” címmel, 2013 
novemberében kiadott jelentése egy, a 
munkahelyteremtésre és a termelő 
beruházásokra, a foglalkoztatás 
fenntartására és a munkanélküliek és a 
veszélyeztetett csoportok támogatására, a 
minőségi foglalkoztatásra, a szociális 
védelemre, az emelkedő bérekre, valamint 
a kollektív szerződések és a szociális 
párbeszéd ösztönzésére és értékelésére 
épülő stratégiát szorgalmaz;

Or. pt

Módosítás 205
Marian Harkin

Véleménytervezet
20 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

20a. felhívja az érintett uniós 
intézményeket, hogy ragaszkodjanak 
ahhoz, hogy megfelelő pénzügyi 
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forrásokat fordítsanak az oktatási 
szolgáltatásokra, különösen a sajátos 
nevelési igényű tanulóknak és a 
fogyatékkal élőknek szóló 
szolgáltatásokra, valamint hogy 
ragaszkodjanak az önálló életvitelhez 
szükséges források helyreállításához;

Or. en

Módosítás 206
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
20 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

20b. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
a finanszírozáshoz való hozzáférés 
elősegítéséhez hasonló intézkedéseket a 
kkv-k erősítésére, mivel ezek – amellett, 
hogy az európai gazdaság gerincét 
alkotják – központi szerepet játszanak az 
érintett országok gazdaságában; ezzel 
kapcsolatban felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a gazdasági kiigazítási 
programokban egy „növekedési záradék” 
bevezetésének lehetőségét, mivel a 
likviditási hiány, a magas adók és a 
gazdaság kiigazítási programokat 
alkalmazó országokban megfigyelhető
hosszan tartó recesszió jelentősen aláásta 
a vállalkozásokat és különösen a kis- és 
középvállalkozásokat, vállalkozások 
megszűnéséhez vagy akár áttelepítéséhez 
vezettek, amely nagyszámú munkahely 
elvesztésével járt;

Or. el

Módosítás 207
Eleni Theocharous
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Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja 
a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja 
a Bizottságot, hogy javasoljon 
intézkedéseket és találjon megoldást 
azokra a súlyos problémákra, amelyekkel 
a gyermekek néznek szembe 
Görögországban, Cipruson, sőt, más 
országokban is, hogy megakadályozza a 
fennálló helyzet romlását, és támogassa és 
védje a társadalmi kohéziót, valamint a 
gyermekek és a diákok jogait; felhívja a 
Bizottságot, az EKB-t és az eurócsoportot,
hogy fokozatosan vezesse ki az életbe 
léptetett rendkívüli intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 208
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja 
a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

21. felhívja az EU-t, hogy egy szociális 
helyreállítási terv keretében, amely a 
hangsúlyt ezen országok hazai 
termelésének, akár pénzügyi támogatással 
való növelésére helyezi, nyújtson 
támogatást a szociális védelmi normák és a 
szegénység elleni küzdelem 
helyreállításához és újrapozicionálásához, 
valamint a szociális párbeszéd 
megújításához felhívja a Bizottságot, az 
EKB-t és az eurócsoportot, hogy számolják 
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fel a trojkákat, és vezessék ki a 
költségvetési konszolidáció gondolatára –
európai szemeszter, a kettős csomag, 
gazdasági kormányzás, költségvetési 
paktum – épülő politikai intézkedéseket;

Or. pt

Módosítás 209
Sari Essayah

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja 
a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szóban 
forgó országok gazdaságának olyan 
állapotba hozatala érdekében, hogy azok 
maguk finanszírozhassák a szociális 
védelmi normák helyreállítását, a 
szegénység elleni küzdelmet, valamint a 
szociális párbeszéd megújítását; felhívja a 
Bizottságot, az EKB-t és az eurócsoportot, 
hogy fokozatosan vezesse ki az életbe 
léptetett rendkívüli intézkedéseket, ha a 
programban részt vevő ország gazdasága 
szilárd alapokon áll;

Or. fi

Módosítás 210
Emer Costello

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
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keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja 
a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához, amely 
tervnek a célja egy tisztességességi küszöb 
biztosítása a jólét, a nyugdíjak és a bérek 
terén, valamint a felfelé irányuló szociális 
konvergencia és társadalmi haladás; 
felhívja a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy munkálkodjon ennek 
elérésén azáltal, hogy fokozatosan
kivezeti az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; 
felhívja a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is nyújtson támogatást a 
szegénység elleni küzdelemhez; felhívja a 
Bizottságot, az EKB-t és az eurócsoportot, 
hogy amint célszerű, fokozatosan vezesse 
ki az életbe léptetett rendkívüli 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
21 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően akár pénzügyi erőforrásokon 
keresztül is egy szociális helyreállítási terv 
keretében nyújtson támogatást a szociális 
védelmi normák és a szegénység elleni 
küzdelem helyreállításához, valamint a 
szociális párbeszéd megújításához; felhívja
a Bizottságot, az EKB-t és az 
eurócsoportot, hogy fokozatosan vezesse ki 
az életbe léptetett rendkívüli
intézkedéseket;

21. felhívja az EU-t, hogy az értékelést 
követően a többéves pénzügyi kereten 
túlmenő, elégséges pénzügyi 
erőforrásokon keresztül, egy szociális 
helyreállítási terv keretében nyújtson 
támogatást a szociális védelmi normák és a 
szegénység elleni küzdelem 
helyreállításához, valamint a szociális 
párbeszéd megújításához; felhívja a 
Bizottságot, az EKB-t és az eurócsoportot, 
hogy vizsgálja felül, és amennyiben 
szükséges, módosítsa az életbe léptetett 
intézkedéseket; 

Or. en

Módosítás 213
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
21 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

21a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az államháztartások 
fenntarthatóságának biztosítását követően 
a munkahelyteremtést helyezzék 
erőfeszítéseik középpontjába, különös 
figyelmet fordítva a fiatalokra és a 
tartósan munkanélküliekre;

Or. es

Módosítás 214
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
22 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

22. felhív a Szerződésekben és az Alapjogi 
Chartában lefektetett fent említett jogi 
kötelezettségek betartására, mivel ennek 
elmulasztása az elsődleges uniós jog 
megsértését jelenti;

22. felhív a Szerződésekben és az Alapjogi 
Chartában lefektetett fent említett jogi 
kötelezettségek betartására, mivel ennek 
elmulasztása az elsődleges uniós jog 
megsértését jelenti; felhívja az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy 
alaposan értékelje az intézkedések emberi 
jogokra kifejtett hatását, és a Charta 
megsértései esetén adjon ki ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 215
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

22a. felhívja az EKB-t, az Európai 
Bizottságot és az eurócsoportot, hogy a 
programok értékelésekor a költségvetési 
és gazdasági kiigazítási célok 
megvalósításával azonos mértékben vegye 
figyelembe az Európa 2020 stratégia 
céljait;

Or. en

Módosítás 216
Phil Bennion

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 

törölve
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mechanizmusokat, amelyek lehetővé 
teszik az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

Or. en

Módosítás 217
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

23. felhívja az EU-t, hogy amint 
lehetséges, ne alkalmazzon ilyen 
intézményi és pénzügyi megoldásokat, és 
léptessen életbe olyan válságkezelési
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

Or. en

Módosítás 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon megszorító intézkedéseket, és 
léptessen életbe olyan mechanizmusokat, 
amelyek lehetővé teszik az uniós 
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az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

intézmények számára a Szerződésekben 
meghatározott szociális célok és politikák 
elérését, különös tekintettel a társadalmi 
kirekesztés által leginkább fenyegetettek 
egyéni és kollektív jogaira vonatkozó 
célokra és politikákra;

Or. en

Módosítás 219
Sari Essayah

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé 
teszik az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
támogassa azoknak a tagállami 
intézkedéseknek a végrehajtását, amelyek
lehetővé teszik az uniós tagállamok
számára a Szerződésekben meghatározott 
szociális célok és politikák elérését, 
különös tekintettel a társadalmi kirekesztés 
által leginkább fenyegetettek egyéni és 
kollektív jogaira vonatkozó célokra és 
politikákra;

Or. fi

Módosítás 220
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
konstrukciókat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek rászorítják az 
uniós intézményeket a Szerződésekben, az 
Alapjogi Chartában, az Unió szociális
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célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

irányelveiben, az európai szociális 
partnerek között létrejött 
megállapodásokban és más nemzetközi 
szintű kötelezettségekben (ILO-
egyezmények, az Európai Szociális Charta 
és az Emberi Jogok Európai Egyezménye) 
megállapított európai szociális vívmányok 
tiszteletben tartására és garantálására; e 
célból javasolja egyebek mellett egy 
szociális kérdésekre szakosodott kamara 
létrehozását az Európai Unió Bíróságán 
(EUB) belül, valamint a jogi panaszok 
benyújtására szolgáló eljárások 
felülvizsgálatát;

Or. en

Módosítás 221
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
23 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

23. felhívja az EU-t, hogy a jövőben ne 
alkalmazzon ilyen intézményi és pénzügyi 
megoldásokat, és léptessen életbe olyan 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik 
az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

23. felhívja az EU-t, hogy léptessen életbe 
olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé 
teszik az uniós intézmények számára a 
Szerződésekben meghatározott szociális 
célok és politikák elérését, különös 
tekintettel a társadalmi kirekesztés által 
leginkább fenyegetettek egyéni és kollektív 
jogaira vonatkozó célokra és politikákra;

Or. es

Módosítás 222
Paul Murphy

Véleménytervezet
24 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és
annak kiigazítására is ugyanolyan 
figyelmet fordítson, mint a 
makrogazdasági egyensúlyhiányra, és e 
célból az EPSCO Tanácsot és annak 
prioritásait helyezze azonos alapra az 
ECOFIN Tanáccsal és az eurócsoporttal.

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy fordítson kiemelt figyelmet a 
szociális egyensúlyhiányra, és korrigálja 
azt.

Or. en

Módosítás 223
Sari Essayah

Véleménytervezet
24 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet 
fordítson, mint a makrogazdasági 
egyensúlyhiányra, és e célból az EPSCO 
Tanácsot és annak prioritásait helyezze 
azonos alapra az ECOFIN Tanáccsal és az 
eurócsoporttal;

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet 
fordítson, mint a makrogazdasági 
egyensúlyhiányra, és e célból az EPSCO 
Tanácsot és annak prioritásait helyezze 
azonos alapra az ECOFIN Tanáccsal és az 
eurócsoporttal, annak érdekében, hogy a 
tagállamok államháztartása 
fenntarthatóvá váljon, és a továbbiakban 
ne adósságból éljenek;

Or. fi

Módosítás 224
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
24 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet 
fordítson, mint a makrogazdasági 
egyensúlyhiányra, és e célból az EPSCO 
Tanácsot és annak prioritásait helyezze 
azonos alapra az ECOFIN Tanáccsal és az 
eurócsoporttal.

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet 
fordítson, mint a makrogazdasági 
egyensúlyhiányra, és e célból az EPSCO 
Tanácsot és annak prioritásait helyezze 
azonos alapra az ECOFIN Tanács és az 
eurócsoport prioritásaival, és biztosítsa az 
azokkal való teljes körű összhangot.

Or. en

Módosítás 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Véleménytervezet
24 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és annak 
kiigazítására is ugyanolyan figyelmet 
fordítson, mint a makrogazdasági 
egyensúlyhiányra, és e célból az EPSCO 
Tanácsot és annak prioritásait helyezze 
azonos alapra az ECOFIN Tanáccsal és 
az eurócsoporttal.

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy fordítson figyelmet a szociális 
egyensúlyhiányra és annak kiigazítására.

Or. en

Módosítás 226
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24a. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Tanácsot, hogy fejezze be az Európai 
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Parlament háttérbe szorítását, és 
terjesszen elő politikai, sőt, intézményi 
eljárásokat és reformokat, hogy a jövőben 
semmilyen döntést ne lehessen hozni ilyen 
ügyekről és válságokról az Európai 
Parlament meghallgatása és 
álláspontjának figyelembevétele nélkül;

Or. en

Módosítás 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24a. kéri, hogy azonnal vessenek véget a 
megszorítási politikáknak;

Or. en

Módosítás 228
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24. ajánlja a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, hogy a közegészségügyi és 
oktatási kiadásokat ne tekintsék 
csökkenthető kiadásoknak, hanem az 
ország jövőjébe történő állami 
befektetésnek, amelyet a gazdasági és 
szociális fellendülés segítése érdekében 
tiszteletben kell tartani és növelni kell;

Or. en
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Módosítás 229
Regina Bastos

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24a. hangsúlyozza ezzel összefüggésben, 
hogy méltányos, a társadalmi 
igazságosságot szem előtt tartó megszorító 
intézkedéseket kellene bevezetni, amelyek 
biztosítják a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás egyensúlyát, a strukturális 
reformok végrehajtását, valamint lehetővé 
teszik a költségvetési konszolidációt a 
támogatott tagállamokban, és az Európai 
Unió értékein alapulnak;

Or. pt

Módosítás 230
Marian Harkin

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24a. felhívja az uniós intézményeket, hogy 
kezeljék kiemelten a foglalkoztatás 
megteremtését és a vállalkozás 
támogatását;

Or. en

Módosítás 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

24a. úgy véli, hogy csak valóban 
demokratikusan elszámoltatható 
intézmények irányíthatják a súlyos 
pénzügyi nehézségekkel küzdő országok 
kiigazítási programjainak megtervezésére 
és végrehajtására irányuló politikai 
folyamatot; a politikai irányító szerepet a 
Bizottságnak kell játszania: kéri, hogy az 
EKB és az IMF szerepét korlátozzák a 
technikai segítségnyújtásra; kéri továbbá, 
hogy tanácsadói minőségben vonják be az 
ILO-t; a kiigazítási programok 
kialakításában és végrehajtásában 
fokozott átláthatóságot, valamint politikai 
és társadalmi szerepvállalást kér;

Or. en

Módosítás 232
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
24 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24b. azt ajánlja, hogy miután elmúlt a 
pénzügyi válság legnehezebb időszaka, az 
uniós intézmények a tagállamokkal 
közösen vezessék be azt a munkahely-
helyreállítási tervet, amelyet évekkel 
ezelőtt végre kellett volna hajtani, mivel ez 
az egyetlen lehetőség a makrogazdasági 
kiigazítás megszilárdítására és a 
közszektor – adósságot és hiányt illetően 
fennálló – egyensúlyhiányának 
megszüntetésére; ahhoz, hogy ez 
megtörténhessen, olyan foglalkoztatási 
stratégiát kell bevezetni, amely figyelembe 
veszi annak szükségességét, hogy gyorsan 
meg kell javítani a hitelrendszert, 
különösen a kkv-k érdekében, továbbá 
aktív munkaerő-piaci politikákat 
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magában foglaló tényleges 
foglalkoztatáspolitikát, minőségi és 
európai közfoglalkoztatási 
szolgáltatásokat, felfelé irányuló 
bérpolitikát, európai ifjúsági 
foglalkoztatási garanciát és egy 
munkanélküli háztartásoknak szóló 
programot, végezetül pedig gondosabb 
költségvetési gazdálkodást kell bevezetni;

Or. en

Módosítás 233
Paul Murphy

Véleménytervezet
24 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24b. elengedhetetlennek tartja, hogy 
alapvetően különböző, szocialista 
politikákat hajtsanak végre a kapitalizmus 
és a válság által okozott társadalmi 
katasztrófa megoldása érdekében; 
hangsúlyozza ezért, hogy valóban 
progresszív adórendszert kell bevezetni, 
hogy a bankrendszert demokratikus 
köztulajdonba kell venni, hogy azt 
demokratikusan megtervezett módon 
működtessék és segítsen egy állami 
építkezésekre és szolgáltatásokra irányuló 
nagyszabású beruházási terv 
finanszírozásában, hogy mindenki 
számára minőségi foglalkoztatást és 
szolgáltatásokat hozzanak létre;

Or. en

Módosítás 234
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
24 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24b. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a szociális egyensúlyhiányra és 
annak kiigazítására is ugyanolyan 
figyelmet fordítson, mint a 
makrogazdasági egyensúlyhiányra, és e 
célból az EPSCO Tanácsot és annak 
prioritásait helyezze azonos alapra az 
ECOFIN Tanács és az eurócsoport 
prioritásaival, és biztosítsa az ezekkel való 
teljes összhangot;

Or. en

Módosítás 235
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
24 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24c. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő eredményjelentést az EU 2020 
stratégiáról, külön figyelmet fordítva az 
előrelépés hiányára a programban részt 
vevő országokban, és terjesszen elő 
javaslatokat arra nézve, hogy hogyan 
lehetne ezeket az országokat az összes EU 
2020 cél eléréséhez vezető hiteles pályára 
állítani;

Or. en

Módosítás 236
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
24 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

24c. ajánlja, hogy a jövőbeli munkaügyi 
reformok ne csak a munkaerőpiac 
rugalmassá tételére, hanem a 
vállalkozások versenyképességének 
növelésén keresztül annak biztosabbá 
tételére is törekedjenek, olyan más elemek 
figyelembevételével, mint az 
energiaköltségek, a tisztességtelen 
verseny, a szociális dömping, a 
tisztességes és hatékony pénzügyi 
rendszer, a növekedést és a foglalkoztatást 
segítő költségvetési politikák, és általában 
minden, ami segíti a reálgazdaság és a 
vállalkozás fejlődését;

Or. en

Módosítás 237
Alejandro Cercas

Véleménytervezet
24 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24d. sürgős intézkedéseket kér a 
programban részt vevő országokban a 
hajléktalanság fokozódásának megelőzése 
érdekében, és felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy ezt politikai elemzéssel 
és a helyes gyakorlatok előmozdításával 
támogassa;

Or. en

Módosítás 238
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
24 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

24d. felhívja a Bizottságot, hogy mielőtt 
jelentős reformokat szabna meg a 
programban részt vevő országokban, 
végezzen szociális hatásvizsgálatot, és 
vegye figyelembe ezeknek az 
intézkedéseknek a továbbgyűrűző 
hatásait, így például a szegénységre, a 
társadalmi kirekesztésre, a bűnözési 
rátákra és az idegengyűlöletre gyakorolt 
hatást;

Or. en

Módosítás 239
Edite Estrela

Véleménytervezet
24 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24d. felkéri a Tanácsot, hogy hozzon létre 
egy, az eurócsoporthoz hasonló 
szervezetet, amelyben az euróövezethez 
tartozó országok közös, a szociális 
problémákra konkrét válaszokat adó 
szociális ágazati szakpolitikákat 
fogalmazhatnak meg; úgy véli, hogy a 
„szociális eurócsoport” létrehozása 
hozzájárulhat a szociális kérdések 
feltárásához és az méltányosabb, 
együttérzőbb és befogadóbb gazdaság 
előmozdításához;

Or. pt

Módosítás 240
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
24 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24e. úgy véli, hogy a kiigazítás terheit 
nemcsak a programban részt vevő 
országoknak kell viselniük, amelyek 
folyószámlahiánnyal rendelkező 
tagállamok, hanem a 
folyószámlatöbblettel rendelkező 
tagállamoknak is hozzá kell járulniuk az 
euróövezet gazdasági egyensúlyának 
helyreállításához; felhívja a Bizottságot, 
hogy adjon ki e célból a programban részt 
nem vevő országoknak címzett, 
makrogazdasági politikákról szóló 
ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 241
Edite Estrela

Véleménytervezet
24 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24e. felszólítja az Európai Uniót, hogy 
hozzon létre egy, a fiatalok 
munkanélküliségének visszaszorítását 
célzó, a pénzügyi tranzakciók 
megadóztatásából származó bevételekből 
és a jelenlegi uniós keretben fel nem 
használt források 40%-val finanszírozott 
programot;

Or. pt

Módosítás 242
Alejandro Cercas
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Véleménytervezet
24 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24e. felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a kiigazítási 
programok egészségüggyel kapcsolatos 
jövőbeni intézkedéseit illetően 
konzultáljanak a civil társadalommal, a 
betegképviseleti szervezetekkel és a 
szakmai testületekkel, és vegyék igénybe a 
szociális védelemmel foglalkozó 
bizottságot annak biztosítása céljából, 
hogy a reformok úgy növeljék a 
rendszerek és az erőforrások 
hatékonyságát, hogy közben ne 
veszélyeztessék a legkiszolgáltatottabb 
csoportokat és a legfontosabb szociális 
védelmet, ideértve a gyógyszerek 
beszerzését és használatát, a legalapvetőbb 
szükségleteket és az egészségügyi 
dolgozók díjazását;

Or. en

Módosítás 243
Edite Estrela

Véleménytervezet
24 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24f. felhívja az Európai Uniót, hogy 2020-
ra tűzze ki a munkanélküliségi ráta 11%-
os határértékét, és ezt a viszonyítási 
értéket tüntesse fel a költségvetési 
paktumban, továbbá ezzel egyidejűleg 
teremtse a szociális támogatási 
mechanizmusok és a munkanélküli-
ellátások kifizetése közötti kölcsönös 
támogatás feltételeit az ezen értékét 
túllépő tagállamokban;

Or. pt
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Módosítás 244
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
24 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

24f. megállapítja, hogy a Bizottságnak a 
472/2013/EU rendelet 19. cikke szerint 
2014. január 1-jéig jelentést kell 
benyújtania a Parlamentnek e rendelet 
alkalmazásáról; felhívja a Bizottságot, 
hogy haladéktalanul terjessze elő ezt a 
jelentést, és abba foglalja bele e 
rendeletnek a hatályos gazdasági 
kiigazítási programokra gyakorolt 
hatásait;

Or. en


