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Módosítás 5
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Tanács 2013. június 28-i 
következtetéseiben megjegyezte, hogy meg 
kell erősíteni a GMU szociális dimenzióját, 
és ebben az összefüggésben kiemelte a 
szociális partnerek és a szociális párbeszéd 
kulcsfontosságú szerepét. A Bizottság erre 
reagálva a gazdasági és monetáris unió 
szociális dimenziójának megerősítéséről 
szóló, 2013. október 2-i közleményében 
(COM(2013) 690) foglalkozott a szociális 
párbeszéd tagállami és uniós szinten 
történő elősegítésének kérdésével, és 
bejelentette, hogy javaslatot terjeszt elő a 
2003. évi tanácsi határozat 
felülvizsgálatáról.

(8) Az Európai Tanács 2013. június 28-i 
következtetéseiben megjegyezte, hogy meg 
kell erősíteni a GMU szociális dimenzióját, 
és ebben az összefüggésben kiemelte a 
szociális partnerek és a szociális párbeszéd 
kulcsfontosságú szerepét. A Bizottság erre 
reagálva a gazdasági és monetáris unió 
szociális dimenziójának megerősítéséről 
szóló, 2013. október 2-i közleményében 
(COM(2013)0690) foglalkozott a szociális 
párbeszéd tagállami és uniós szinten 
történő elősegítésének kérdésével, és 
bejelentette, hogy javaslatot terjeszt elő a 
2003. évi tanácsi határozat 
felülvizsgálatáról, és utalt arra, hogy a 
háromoldalú szociális csúcstalálkozó 
kulcsfontosságú lehetőség a szociális 
partnereknek az európai szemeszter 
folyamatába való bevonására.

Or. en

Módosítás 6
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A szociális partnereknek az európai 
gazdasági kormányzásban való 
részvételéről az európai szociális 
partnerek által kiadott 2013. október 24-i 
nyilatkozatban az uniós szociális 
partnerek megerősítették, hogy 
támogatják a növekedési és foglalkoztatási 
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háromoldalú szociális csúcstalálkozót, és 
a szociális partnerekkel az európai 
szemeszter keretében való átfogó 
konzultációt sürgettek.

Or. en

Módosítás 7
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az Európai Parlament szerepet 
játszik a foglalkoztatási politikáknak és a 
szociálpolitika minden vonatkozásának, a 
munkafeltételeknek, a szakképzésnek és a 
munkavállalók és nyugdíjasok Európai 
Unión belüli szabad mozgásának 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 8
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Növekedési és Foglalkoztatási 
Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
feladata – a Szerződésnek megfelelően, 
illetve kellő tekintettel az uniós 
intézmények és szervek hatásköreire –, 
hogy a Tanács, a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti folyamatos egyeztetést 
biztosítsa. Európai szinten lehetőséget 
biztosít a szociális partnerek számára, hogy 
szociális párbeszédük keretében 

A Növekedési és Foglalkoztatási 
Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
feladata – a Szerződésnek megfelelően, 
illetve kellő tekintettel az uniós 
intézmények és szervek hatásköreire –, 
hogy a Tanács, a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti folyamatos egyeztetést, 
továbbá stratégiáiknak a magas 
színvonalú és fenntartható foglalkoztatás 
megteremtése érdekében való 
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hozzájáruljanak az uniós növekedési és 
foglalkoztatási stratégia megvalósításához. 
Ennek érdekében a csúcstalálkozó a 
Tanács, a Bizottság és a szociális partnerek 
munkájára és a közöttük a gazdasági, 
szociális és foglalkoztatási kérdésekkel 
kapcsolatban a különféle egyeztető 
fórumokon folyó tárgyalásokra 
támaszkodik.

összehangolását biztosítsa. Európai szinten 
lehetőséget biztosít a szociális partnerek 
számára, hogy szociális párbeszédük 
keretében hozzájáruljanak az uniós 
növekedési és foglalkoztatási stratégia 
megvalósításához. Ennek érdekében a 
csúcstalálkozó a Tanács, a Bizottság és a 
szociális partnerek munkájára és a közöttük 
a gazdasági, szociális és foglalkoztatási 
kérdésekkel kapcsolatban a különféle 
egyeztető fórumokon folyó tárgyalásokra 
támaszkodik.

Or. en

Módosítás 9
Marian Harkin

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Növekedési és Foglalkoztatási 
Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
feladata – a Szerződésnek megfelelően, 
illetve kellő tekintettel az uniós 
intézmények és szervek hatásköreire –, 
hogy a Tanács, a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti folyamatos egyeztetést 
biztosítsa. Európai szinten lehetőséget 
biztosít a szociális partnerek számára, hogy 
szociális párbeszédük keretében 
hozzájáruljanak az uniós növekedési és 
foglalkoztatási stratégia megvalósításához. 
Ennek érdekében a csúcstalálkozó a 
Tanács, a Bizottság és a szociális partnerek 
munkájára és a közöttük a gazdasági, 
szociális és foglalkoztatási kérdésekkel 
kapcsolatban a különféle egyeztető 
fórumokon folyó tárgyalásokra 
támaszkodik.

A Növekedési és Foglalkoztatási 
Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
feladata – a Szerződésnek megfelelően, 
illetve kellő tekintettel az uniós 
intézmények és szervek hatásköreire –, 
hogy a Tanács, a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti folyamatos egyeztetést 
biztosítsa. Európai szinten lehetőséget 
biztosít a szociális partnerek számára, hogy 
szociális párbeszédük és az általuk 
biztosított szakértelem keretében 
hozzájáruljanak az uniós növekedési és 
foglalkoztatási stratégia megvalósításához. 
Ennek érdekében a csúcstalálkozó a 
Tanács, a Bizottság és a szociális partnerek 
munkájára és a közöttük a gazdasági, 
szociális és foglalkoztatási kérdésekkel 
kapcsolatban a különféle egyeztető 
fórumokon folyó tárgyalásokra 
támaszkodik.

Or. en
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Módosítás 10
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A csúcstalálkozó résztvevői az Európai 
Tanács elnöke, a Tanács elnöksége, a két 
következő elnökség, valamint a Bizottság 
és a szociális partnerek legmagasabb szintű 
képviselői. Az e három, elnökséget adó 
tagállam foglalkoztatási és szociális 
ügyekért felelős minisztere, valamint az e 
területen illetékes biztos szintén részt vesz 
a csúcstalálkozón. A napirendtől függően 
az e három, elnökséget adó tagállam más 
miniszterei és más biztosok is 
meghívhatók.

(1) A csúcstalálkozó résztvevői az Európai 
Tanács elnöke, a Tanács elnöksége, a két 
következő elnökség, valamint a Bizottság 
és a szociális partnerek legmagasabb szintű 
képviselői. Az e három, elnökséget adó 
tagállam foglalkoztatási és szociális 
ügyekért felelős minisztere, valamint az e 
területen illetékes biztos szintén részt vesz 
a csúcstalálkozón. A napirendtől függően 
az e három, elnökséget adó tagállam más 
miniszterei és más biztosok is 
meghívhatók. Az európai parlamenti 
képviselők küldöttségét megfigyelőként 
meg kell hívni a csúcstalálkozóra.

Or. en

Módosítás 11
Heinz K. Becker

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavállalói küldöttség technikai 
koordinációját az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége (ESZSZ), a munkáltatói 
küldöttségét az Európai Vállalkozói 
Szövetség (BUSINESSEUROPE) látja el. 
Az ESZSZ és a BUSINESSEUROPE 
küldöttségei felszólalásaikban a különleges 
és ágazati szervezetek állásfoglalásait teljes 
mértékben figyelembe veszik, és adott 
esetben e szervezetek egyes képviselőinek 
saját küldöttségükben helyet biztosítanak.

A munkavállalói küldöttség technikai 
koordinációját az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége (ESZSZ), a munkáltatói 
küldöttségét az Európai Vállalkozói 
Szövetség (BUSINESSEUROPE) látja el. 
Az ESZSZ és a BUSINESSEUROPE 
küldöttségei felszólalásaikban a különleges 
és ágazati szervezetek állásfoglalásait teljes 
mértékben figyelembe veszik, és e 
szervezetek egyes képviselőinek saját 
küldöttségükben helyet biztosítanak.
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Indokolás

Rendkívül fontos az európai szociális partnerek közötti együttműködés fokozása, és 
lényegében annak biztosítása, hogy mindkét fél (munkaadók és munkavállalók) hozzájárulása 
teljes mértékben figyelembevételre kerüljön. Egy kiegyensúlyozott rendszer, mint például a jól 
működő ausztriai, bebizonyította, hogy hosszú távon sikeres lehet, ezért ezt kell mintául venni 
és kiterjeszteni európai szintre.

Módosítás 12
Marian Harkin

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes küldöttségek európai ágazatközi 
szervezetek képviselőiből állnak, akik az 
általános érdekeket vagy az ellenőrzési és 
irányítási személyzet, továbbá a kis- és 
középvállalkozások egyedi érdekeit 
képviselik európai szinten.

Az egyes küldöttségek európai ágazatközi 
szervezetek képviselőiből állnak, akik az 
általános érdekeket vagy az ellenőrzési és 
irányítási személyzet, továbbá a mikro-,
kis- és középvállalkozások egyedi érdekeit 
képviselik európai szinten.

Or. en

Módosítás 13
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A napirendre tűzött kérdéseket a 
Tanács foglalkoztatási, szociálpolitikai, 
egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
ügyekben illetékes összetételben tárgyalja.

(2) A napirendre tűzött kérdéseket a 
Tanács foglalkoztatási, szociálpolitikai, 
egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
ügyekben illetékes összetételben tárgyalja, 
szükség szerint valamennyi előkészítő 
szerve hozzájárulására alapozva.

Or. en
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Módosítás 14
Claudette Abela Baldacchino

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két társelnök az illetékes tanácsi 
konfiguráció és a nyilvánosság 
tájékoztatása céljából összefoglalót készít a 
csúcstalálkozón folyó vitákról.

A két társelnök az illetékes tanácsi 
konfiguráció, az Európai Parlament és a 
nyilvánosság tájékoztatása céljából 
összefoglalót készít a csúcstalálkozón 
folyó vitákról.

Or. en


