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Módosítás 1
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás 
nélkül alkalmazott megszorítások 
negatívan hatnak a növekedési 
kilátásokra;

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, és a hitelköltségek 
csökkentése érdekében javítaniuk kell az 
államháztartások fizetőképességét, de 
szükségesnek tartja az időzítés és módszer 
kiigazítását és kiemeli a hosszú távú 
beruházások elsőbbségét az oktatásban, a 
kutatás és fejlesztés területén, valamint a 
növekedési potenciál létrehozását célzó 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 2
Birgit Sippel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és 
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás nélkül 
alkalmazott megszorítások negatívan 

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és 
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás nélkül 
alkalmazott megszorítások negatívan 
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hatnak a növekedési kilátásokra; hatnak a növekedési kilátásokra; ezért 
továbbra is támogatni kell, és – adott 
esetben – ki kell dolgozni az ígéretes 
oktatási és kutatási beruházásokat;

Or. de

Módosítás 3
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és 
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás nélkül 
alkalmazott megszorítások negatívan 
hatnak a növekedési kilátásokra; 

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 
nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását, 
figyelembe véve a tagállamok különleges 
körülményeit, és kiemeli, hogy az állami 
beruházások, a kutatás és az oktatás terén 
válogatás nélkül alkalmazott megszorítások 
negatívan hatnak a növekedési kilátásokra; 

Or. el

Módosítás 4
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság 

1. megállapítja, hogy a gazdasági válság 
következtében megnövekedett 
munkanélküliség és felhalmozott adósság, 
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nem felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és 
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás nélkül 
alkalmazott megszorítások negatívan 
hatnak a növekedési kilátásokra;

valamint mérséklődött növekedés, nem 
felelnek meg a fenntartható 
államháztartásra irányuló célkitűzéseknek. 
Tudomásul veszi azt a kényszert, hogy a 
tagállamoknak pénzügyi konszolidációt 
kell végrehajtaniuk, de szükségesnek tartja 
az időzítés és módszer kiigazítását és 
kiemeli, hogy az állami beruházások, a 
kutatás és az oktatás terén válogatás nélkül 
alkalmazott megszorítások negatívan 
hatnak a növekedési kilátásokra, a 
foglalkoztatásra és a társadalmi 
integrációra;

Or. fr

Módosítás 5
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hansúlyozza, hogy a jelenlegi 
fellendülés még mindig törékeny és a 
legtöbb tagállamban továbbra is nő a 
munkanélküliség, ami különösen a 
fiatalokat sújtja; szilárdan hiszi, hogy a 
munkanélküliség jelentős és fenntartható 
csökkentése nélkül nem lehet a gazdasági 
válság végéről beszélni, és kiemeli, hogy 
az európai jóléti államok bebizonyították 
jelentőségüket a stabilitás biztosításában
és a fellendüléshez való 
hozzájárulásukban;

Or. en

Módosítás 6
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy vissza kell vonni a 
Stabilitási és Növekedési Paktumot, 
amelyet egy Foglalkoztatási és Növekedési 
Paktummal kell felváltani, amely ösztönzi 
az állami befektetést, fokozza a 
hatékonyságot, továbbá megfogalmazza az 
egyes tagállamok specifikus 
szükségleteihez igazított gazdasági, 
szociális és környezeti szempontokat, 
amelyek célja különösen a 
munkanélküliség és a szegénység 
mérséklése;

Or. pt

Módosítás 7
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy szakítani kell az 
EKB és a neoliberális Lisszaboni 
Stratégia monetarista politikájával, annak 
érdekében, hogy a munkanélküliség és 
szegénység problémájának megoldása 
kerüljön előtérbe a termelés és a minőségi 
munkahelyek teremtésének támogatása 
érdekében, a gazdasági és szociális 
kohézió biztosítása, a legnehezebb 
helyzetben lévő országoknak nyújtott 
költségvetési támogatási intézkedések, 
különösen pedig a források 
megelőlegezése, nemzeti szintű állami 
hozzájárulások megkövetelése nélkül;

Or. pt
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Módosítás 8
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
Alcím a 2 bekezdés előtt (új)

Véleménytervezet Módosítás

A válságból való kilábalás stratégiájának 
szociális és foglalkoztatási megfontolásai

Or. it

Módosítás 9
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a 
befektetések, az ipari fellendülés és a 
versenyképes ökogazdaság fejlesztésének
ösztönzésén alapuló európai stratégiát. 
Úgy véli, hogy e célkitűzéseknek kell az 
„EU 2020” stratégia központi elemeit 
alkotniuk;

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzanak egy olyan stratégiát, 
amely munkavállalói jogokon, a 
munkavállalók megbecsülésén, a képzés 
és a befektetések ösztönzésén, az ipar és 
egyéb termelő ágazatok fellendülésén és 
minőségi és mindenki számára elérhető 
közszolgáltatások fejlesztésén alapul; úgy 
véli, hogy e célkitűzéseknek kell az „EU 
2020” stratégia központi elemeit alkotniuk;

Or. pt

Módosítás 10
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
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foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a 
befektetések, az ipari fellendülés és a 
versenyképes ökogazdaság fejlesztésének 
ösztönzésén alapuló európai stratégiát. Úgy 
véli, hogy e célkitűzéseknek kell az „EU 
2020” stratégia központi elemeit alkotniuk; 

foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a K+F+I,
a termelő befektetések, az ipari fellendülés, 
a vállalkozások, különösen a KKV-k 
versenyképessége és termelékenysége 
fokozásának és a versenyképes 
ökogazdaság fejlesztésének ösztönzésén 
alapuló európai stratégiát. Úgy véli, hogy e 
célkitűzéseknek kell az „EU 2020” 
stratégia központi elemeit alkotniuk;

Or. es

Módosítás 11
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a 
befektetések, az ipari fellendülés és a 
versenyképes ökogazdaság fejlesztésének 
ösztönzésén alapuló európai stratégiát. Úgy 
véli, hogy e célkitűzéseknek kell az „EU 
2020” stratégia központi elemeit alkotniuk;

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, és a 
jövőbeni, nagy gazdasági aktivitáshoz 
vezető befektetéseknek és a versenyképes 
gazdaság fejlesztésének ösztönzéséhez
vezető európai stratégiát. Úgy véli, hogy e 
célkitűzéseknek kell az „EU 2020” 
stratégia központi elemeit alkotniuk;

Or. en

Módosítás 12
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a 
befektetések, az ipari fellendülés és a 
versenyképes ökogazdaság fejlesztésének 
ösztönzésén alapuló európai stratégiát. Úgy 
véli, hogy e célkitűzéseknek kell az „EU 
2020” stratégia központi elemeit alkotniuk;

2. szükségesnek tartja, hogy megfelelően 
felmérjék a válságnak a társadalomra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és 
meghatározzák a válságból való kilábalást 
célzó, a foglalkoztatás, a képzés, a 
befektetések, az ipari átmenet és a 
versenyképes ökogazdaság fejlesztésének 
ösztönzésén alapuló európai stratégiát. Úgy 
véli, hogy e célkitűzéseknek kell az „EU 
2020” stratégia központi elemeit alkotniuk;

Or. fr

Módosítás 13
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégia nem termelhet ki új
strukturális egyensúlyproblémákat és nem 
mélyítheti a jövedelmek közötti 
szakadékot. Azon a véleményen van, hogy 
a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseknek a munkabérek, 
nyugdíjak és a családok vásárlóerejének 
fenntartását kell szolgálniuk;

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégiának be kell vezetnie a 
termelékenységet és a gazdaság 
versenyképességét hátráltató strukturális 
egyensúlyproblémák leküzdéséhez 
szükséges reformokat; azon a véleményen 
van, hogy a tagállamok által végrehajtott 
pénzügyi és adóügyi intézkedések nem 
veszélyeztethetik az államháztartás 
fenntarthatóságát, valamint, hogy a 
tagállamok képesek legyenek a jövőben is 
biztosítani az elengedhetetlen 
közszolgáltatásokat; kiemeli, hogy a 
fenntartható fejlődés, valamint a 
munkahelyteremtés biztosítása érdekében, 
mielőbb vissza kell térni a Stabilitási és 
Növekedési Paktum által kijelölt 
költségvetési fegyelemhez; kéri, hogy a 
tagállamok teljesítsék a stabilitási és 
konvergenciaprogramokban vállalt 
kötelezettségeket;

Or. es
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Módosítás 14
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégia nem termelhet ki új 
strukturális egyensúlyproblémákat és nem 
mélyítheti a jövedelmek közötti 
szakadékot. Azon a véleményen van, hogy 
a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseknek a munkabérek, 
nyugdíjak és a családok vásárlóerejének 
fenntartását kell szolgálniuk;

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégia nem termelhet ki új 
strukturális egyensúlyproblémákat és nem 
mélyítheti a jövedelmek közötti 
szakadékot. Azon a véleményen van, hogy 
a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseknek a munkabérek, 
nyugdíjak, munkanélküli juttatások és a 
családok vásárlóerejének fenntartását kell 
szolgálniuk;

Or. pt

Módosítás 15
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégia nem termelhet ki új 
strukturális egyensúlyproblémákat és nem 
mélyítheti a jövedelmek közötti 
szakadékot. Azon a véleményen van, hogy 
a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseknek a munkabérek, 
nyugdíjak és a családok vásárlóerejének 
fenntartását kell szolgálniuk; 

3. úgy véli, hogy a gazdasági fellendülést 
szolgáló stratégia nem termelhet ki új 
strukturális egyensúlyproblémákat és nem 
mélyítheti a jövedelmek közötti 
szakadékot. Azon a véleményen van, hogy 
a tagállamok által végrehajtott pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseknek a munkabérek, 
nyugdíjak és a háztartások vásárlóerejének 
fenntartását kell szolgálniuk; 

Or. fr
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Módosítás 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a népességnek az 
elkövetkezendő évtizedekre jelzett 
elöregedése példa nélküli kihívást támaszt 
az Unió országai számára; ezért a 
válságellenes intézkedéseknek elvileg nem 
szabadna hosszú távú következményekkel 
járniuk az államháztartásra, illetve a 
jelenlegi hitelek visszafizetése tekintetében 
nem róhatnának túlzott terheket az 
eljövendő generációkra;

Or. en

Módosítás 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő –
strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és 
a befektetések produktivitásának emelése;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő –
strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és 
a befektetések produktivitásának emelése; 
e tekintetben fontosnak tartja az emberi 
tőke minőségének javítására irányuló 
politikákat – mint az oktatás vagy az 
egészségügyi politikák –, amelyek célja a
termelékenyebb, és hosszabb ideig 
munkaképes munkaerő elősegítése, illetve 
a szakmai tevékenység időtartamát 
meghosszabbító politikákat;

Or. en
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Módosítás 18
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő –
strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és 
a befektetések produktivitásának emelése;

4. Hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő –
strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és 
a befektetések produktivitásának emelése; 
kéri a tagállamokat és az Európai 
Bizottságot, hogy fektessenek nagyobb 
hangsúlyt a foglalkoztatási és a 
munkaerőpiaci politikákra és 
intézkedésekre, az „EU 2020” stratégia 
középpontjába helyezve azokat;

Or. it

Módosítás 19
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –
különös tekintettel a fiatalokat és a nőket
érintő – strukturális munkanélküliség ellen 
fellépő politikákkal, amelyek célja a 
minőségi foglalkoztatás növelése, a 
munkavégzés és a befektetések 
produktivitásának emelése;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –
különös tekintettel a fiatalok, az idősek, a 
fogyatékkal élők és a nők körében 
tapasztalható – strukturális 
munkanélküliség ellen fellépő politikákkal, 
amelyek célja a minőségi foglalkoztatás 
növelése, a munkavégzés és a befektetések 
produktivitásának emelése;

Or. en
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Módosítás 20
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat és a nőket érintő –
strukturális munkanélküliség ellen fellépő 
politikákkal, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás növelése, a munkavégzés és 
a befektetések produktivitásának emelése;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy a 
gazdaságélénkítést összekössék a –különös 
tekintettel a fiatalokat, a nőket és az 
időseket érintő – strukturális 
munkanélküliség ellen fellépő politikákkal, 
amelyek célja a minőségi foglalkoztatás 
növelése, a munkavégzés és a befektetések 
produktivitásának emelése;

Or. fr

Módosítás 21
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a foglalkoztatáspolitikáknál 
alkalmazzanak közös megközelítést a 
bérpolitikában, különösen az 
euroövezetben, irányozzanak elő a 
tényleges inflációt és a termelékenységet 
követő béremelést, ezáltal európai szinten 
használják ki a fiskális és bérpolitikák 
potenciálját a kereslet növekedéséhez, a 
gazdasági növekedéshez és a belső piac 
megfelelő működéséhez mérten;

Or. it
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Módosítás 22
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
Alcím a 5 bekezdés előtt (új)

Véleménytervezet Módosítás

A demográfiai változások hatása és a 
foglalkoztatási stratégia 

Or. it

Módosítás 23
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az államháztartás 
fenntarthatósága nagy mértékben függ a 
foglalkoztatás szintjének emelésétől és 
olyan megfelelő bevándorlási politikák 
kialakításától, amelyek előirányozzák a 
bevándorlók munkaerő-piaci integrációját 
és teljes körű állampolgári jogokkal való 
felruházását, és amelyek képesek
megfelelni a demográfiai és költségvetési 
kihívásoknak, különös tekintettel a 
nyugdíjalapok fenntarthatóságára;

5. úgy véli, hogy az államháztartás 
fenntarthatósága nagy mértékben függ a 
foglalkoztatás szintjének a demográfiai és 
költségvetési kihívásoknak való megfelelés 
érdekében történő emelésétől, különös 
tekintettel a nyugdíjalapok 
fenntarthatóságára; a meglévő európai 
humán tőke középtávon támogatható a 
bevándorlók munkaerő-piacra történő 
integrálásához és az állampolgári jogok 
megadásához vezető megfelelő 
bevándorlási politikák révén;

Or. en

Módosítás 24
Birgit Sippel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az államháztartás 5. úgy véli, hogy az államháztartás 
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fenntarthatósága nagy mértékben függ a 
foglalkoztatás szintjének emelésétől és 
olyan megfelelő bevándorlási politikák 
kialakításától, amelyek előirányozzák a
bevándorlók munkaerő-piaci integrációját 
és teljes körű állampolgári jogokkal való 
felruházását, és amelyek képesek 
megfelelni a demográfiai és költségvetési 
kihívásoknak, különös tekintettel a 
nyugdíjalapok fenntarthatóságára;

fenntarthatósága nagy mértékben függ a 
foglalkoztatás szintjének tisztességes és 
elegendő fizetés melletti emelésétől és 
olyan megfelelő bevándorlási politikák 
kialakításától, amelyek előirányozzák a 
bevándorlók munkaerő-piaci integrációját 
és teljes körű állampolgári jogokkal való 
felruházását, és amelyek képesek 
megfelelni a demográfiai és költségvetési 
kihívásoknak, különös tekintettel a 
nyugdíjalapok fenntarthatóságára;

Or. de

Módosítás 25
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás 
szintjének növelése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az EU megbirkózzon a 
népesség elöregedésének problémájával, 
továbbá kiemeli, hogy a magas munkaerő-
piaci részvétel előfeltétele a gazdasági 
növekedésnek, a társadalmi 
integrációnak, valamint a fenntartható és 
versenyképes szociális piacgazdaságnak; 

Or. en

Módosítás 26
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának egy „gazdaságpolitikai, 

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának célul kell kitűznie a 
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foglalkoztatási és szociális paktum” 
formájában kellene testet öltenie. A 
paktumnak vezérelveken, a rugalmas 
biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd 
gyakorlatán és nemzeti és európai szinten 
mérhető mutatókon, viszonyítási pontokon 
kell alapulnia, amelyeket a célkitűzések 
megvalósítása esetén 
prémiummechanizmusok, be nem 
tartásuk esetén pedig korrekciós 
mechanizmusok kísérnek;

munkavállalók és a lakosság 
életkörülményeinek javítását, a források 
egyenlő elosztásának biztosítását, a 
gazdasági tevékenység ösztönzését, a 
minőségi munkahelyek teremtését, az 
állam a gazdaságban betöltött szerepének 
megerősítését, a bizalom helyreállítását, a 
kis és középvállalatoknak nyújtott 
támogatások ösztönzését, valamint az 
állami beruházások fokozását, figyelembe 
véve az egyes tagállamok sajátosságait;

Or. pt

Módosítás 27
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának egy „gazdaságpolitikai, 
foglalkoztatási és szociális paktum” 
formájában kellene testet öltenie. A 
paktumnak vezérelveken, a rugalmas 
biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd 
gyakorlatán és nemzeti és európai szinten 
mérhető mutatókon, viszonyítási pontokon 
kell alapulnia, amelyeket a célkitűzések 
megvalósítása esetén 
prémiummechanizmusok, be nem tartásuk 
esetén pedig korrekciós mechanizmusok 
kísérnek;

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának egy „gazdaságpolitikai, 
foglalkoztatási és szociális paktum” 
formájában kellene testet öltenie, amelynek
célja az európai gazdaság 
versenyképességének fenntartása és amely 
a mindenkire kiterjedő munkaerő-piaci 
integrációra, mint a polgárok társadalmi 
kirekesztése elleni legjobb védelemre 
összpontosít; hangsúlyozza, hogy a 
politikáknak támogatniuk kell egymást a 
pozitív szinergiák létrehozása érdekében; 
a stratégiának vezérelveken, a rugalmas 
biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd 
gyakorlatán és – amennyiben lehetséges –
nemzeti és európai szinten mérhető és 
összehasonlítható mutatókon, viszonyítási 
pontokon kellene alapulnia, amelyeket a 
célkitűzések megvalósítása esetén 
prémiummechanizmusok, be nem tartásuk 
esetén pedig korrekciós mechanizmusok 
kísérnek;

Or. en
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Módosítás 28
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának egy „gazdaságpolitikai, 
foglalkoztatási és szociális paktum” 
formájában kellene testet öltenie. A 
paktumnak vezérelveken, a rugalmas 
biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd 
gyakorlatán és nemzeti és európai szinten 
mérhető mutatókon, viszonyítási pontokon 
kell alapulnia, amelyeket a célkitűzések 
megvalósítása esetén 
prémiummechanizmusok, be nem tartásuk 
esetén pedig korrekciós mechanizmusok 
kísérnek;

6. úgy véli, hogy az „EU 2020” 
stratégiának egy „gazdaságpolitikai, 
foglalkoztatási és szociális paktum” 
formájában kellene testet öltenie. A 
paktumnak vezérelveken, a rugalmas 
biztonság elvén, a társadalmi párbeszéd 
gyakorlatán és nemzeti és európai szinten 
mérhető mutatókon, viszonyítási pontokon 
kell alapulnia, amelyeket a célkitűzések 
megvalósítása esetén 
prémiummechanizmusok, be nem tartásuk 
esetén pedig korrekciós mechanizmusok 
kísérnek;

Or. fr

Módosítás 29
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
Alcím a 7 bekezdés előtt (új)

Véleménytervezet Módosítás

A szociális védelmi rendszerek 
fenntarthatósága

Or. it

Módosítás 30
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
7 bekezdés



PE439.303v02-00 18/23 AM\807670HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a 
források újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra;

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, valamint a 
szociális védelmi rendszerek
fenntarthatóságának biztosításához 
szükséges reformokat szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra;

Or. es

Módosítás 31
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a
források újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra; 

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a 
generációk szolidaritását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra; 

Or. en

Módosítás 32
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a források 
újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra; 

7. úgy véli, hogy a jobban összehangolt 
tagállami államháztartási politikák és a 
fenntartható növekedést, a minőségi 
foglalkoztatást, a befogadó szociális 
rendszer fenntartását és a források 
újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások részét képezhetik a 
pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság 
következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra adott megfelelő válasznak;

Or. en

Módosítás 33
Pervenche Berès

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a források 
újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik a megfelelő 
választ a pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
válság következményeire, a demográfiai 
változások által támasztott kihívásokra és a 
globalizációra;

7. úgy véli, hogy az európai szinten 
koordinált és a fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást, a befogadó 
szociális rendszer fenntartását és a források 
újraelosztását szem előtt tartó 
államháztartások jelentik az egyik 
megfelelő választ pénzügyi, gazdasági és 
társadalmi válság következményeire, a 
demográfiai változások által támasztott 
kihívásokra és a globalizációra;

Or. fr

Módosítás 34
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet, hogy a kötelező 
nyugdíjrendszerek hosszú távú egyensúlya 
nemcsak a demográfiai helyzet 
alakulásától függ, hanem az aktív 
lakosság termelékenységétől is, amelyek 
kihatnak a potenciális növekedés 
mértékére, illetve az e rendszerek 
finanszírozásának GDP-hez viszonyított 
arányára;

Or. it

Módosítás 35
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli a nyugdíjreformról szóló, 
küszöbön álló zöld könyv jelentőségét és 
alapvető fontosságúnak tartja egy biztos 
és fenntartható társadalombiztosítási 
rendszer kidolgozását, amely két, egy 
állami és egy önkéntes pilléren nyugszik, 
és amelyet mind a szerződéseken, mind 
pedig az adózáson keresztül ösztönözni 
kell;

8. felhívja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatás, különösen a fiatalok
foglalkoztatásának ösztönzése, valamint a 
munkanélküliség csökkentése érdekében, 
vizsgálják felül és mérsékeljék a 
nyugdíjkorhatárt;

Or. pt

Módosítás 36
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli a nyugdíjreformról szóló, 8. kiemeli a nyugdíjreformról szóló, 
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küszöbön álló zöld könyv jelentőségét és 
alapvető fontosságúnak tartja egy biztos és 
fenntartható társadalombiztosítási 
rendszer kidolgozását, amely két, egy
állami és egy önkéntes pilléren nyugszik, 
és amelyet mind a szerződéseken, mind
pedig az adózáson keresztül ösztönözni 
kell;

küszöbön álló zöld könyv jelentőségét és 
alapvető fontosságúnak tartja egy 
fenntartható, biztos és diverzifikált, a 
munkaerő- és pénzügyi piacokon, 
valamint vállalati alapokon nyugvó, 
különböző finanszírozási forrásokkal 
rendelkező nyugdíjrendszerek
kidolgozását, amely állami, önkéntes 
munkáltatói és egyéni pilléren nyugszik, 
és amelyet a szerződéseken és az adózáson 
keresztül ösztönözni kell; ennélfogva 
felismeri annak fontosságát, hogy az 
uniós polgárok tisztában legyenek a 
nyugdíjrendszerrel;

Or. en

Módosítás 37
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az implicit 
nyugdíjfizetési kötelezettségek hosszú 
távon a teljes államadósság egyik 
legnagyobb tételét képezik, és a 
tagállamoknak az általánosan elfogadott 
módszertannak megfelelően, rendszeresen 
információt kellene közölniük az implicit 
nyugdíjfizetési kötelezettségeikről;

Or. en

Módosítás 38
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 
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társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, 
továbbá egyenlőbben kell elosztani az 
adóterheket a munkát terhelő járulékok 
progresszív és erőteljes csökkentése révén, 
így a szegénység mérséklése mellett 
garantálni lehet a társadalmi kohéziót, 
amely az európai gazdasági és társadalmi 
modell versenyképességének és 
fenntarthatóságának központi eleme.

társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, 
továbbá egyenlőbben kell elosztani az 
adóterheket, különösen a pénzügyi ágazati 
és az adóparadicsomokba irányuló 
műveletek megadóztatása révén, így a 
szegénység mérséklése mellett garantálni 
lehet a társadalmi kohéziót.

Or. pt

Módosítás 39
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 
társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, 
továbbá egyenlőbben kell elosztani az 
adóterheket a munkát terhelő járulékok 
progresszív és erőteljes csökkentése révén, 
így a szegénység mérséklése mellett 
garantálni lehet a társadalmi kohéziót, 
amely az európai gazdasági és társadalmi 
modell versenyképességének és 
fenntarthatóságának központi eleme.

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 
társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, 
továbbá egyenlőbben kell elosztani az 
adóterheket a munkát és a KKV-kat terhelő 
járulékok progresszív és erőteljes 
csökkentése révén, így a szegénység 
mérséklése mellett garantálni lehet a 
társadalmi kohéziót, továbbá fokozni lehet 
a gazdaság növekedését és 
termelékenységét, amely az európai 
gazdasági és társadalmi modell 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának központi eleme.

Or. es



AM\807670HU.doc 23/23 PE439.303v02-00

HU

Módosítás 40
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 
társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, 
továbbá egyenlőbben kell elosztani az 
adóterheket a munkát terhelő járulékok 
progresszív és erőteljes csökkentése révén, 
így a szegénység mérséklése mellett 
garantálni lehet a társadalmi kohéziót, 
amely az európai gazdasági és társadalmi 
modell versenyképességének és 
fenntarthatóságának központi eleme.

9. úgy véli, hogy szükség van a 
fenntartható államháztartásra és a 
társadalmi integrációt célzó, megfelelő és 
fenntartható rendszerekre, és ennek 
érdekében növelni kell a közigazgatás és a 
közkiadások minőségét és hatékonyságát, a 
tagállamokat bátorítani kell az adóterhek 
egyenlőbb elosztásának biztosítására 
irányuló intézkedések meghozatalára a 
munkát terhelő járulékok progresszív és 
erőteljes csökkentése révén; így a 
szegénység mérséklése mellett garantálni 
lehetne a társadalmi kohéziót, amely az 
európai gazdasági és társadalmi modell 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának központi eleme.

Or. en


