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Módosítás 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 145. cikke kimondja, hogy a 
tagállamok és az Unió az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkében meghatározott 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására 
törekednek a foglalkoztatás, és különösen a
szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamok a szociális partnerek 
kötelezettségeire vonatkozó nemzeti 
gyakorlat figyelembevételével közös 
érdekű ügynek tekintik a foglalkoztatás 
előmozdítását, és az ilyen irányú 
fellépésüket a Tanácsban az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 148.
cikke rendelkezéseinek megfelelően 
összehangolják.

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 145. cikke kimondja, hogy a 
tagállamok és az Unió az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkében meghatározott 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására 
törekednek a foglalkoztatás, és különösen
az oktatás, a szakképzés és továbbképzés 
terén szükségessé vált, és az is marad, a 
munkavállalók integrálása a 
munkaerőpiacra.

Or. de

Módosítás 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió törekszik a teljes foglalkoztatásra és 
a szociális fejlődésre, küzd a társadalmi 
kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
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Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

védelmet; a Szerződés meghatározza 
továbbá, hogy az Unió kezdeményezheti a 
tagállamok szociális politikáinak 
összehangolását. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikke arról 
rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a magas szintű foglalkoztatás 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

Or. el

Módosítás 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és szociális
védelmet nyújt; várhatóan 
kezdeményezéseket tesz majd a tagállamok
szociálpolitikájának összehangolása 
céljából. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 9. cikke arról rendelkezik, 
hogy politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Unió figyelembe veszi a magas szintű 
foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és képzés magas 
szintjére és az egészségvédelemre
vonatkozó követelményeket.

Or. de
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Módosítás 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a teljes és tisztességes foglalkoztatás 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket, és minden tagállam 
köteles tiszteletben tartani az azonos 
munkahelyen, azonos munkakörben 
dolgozók egyenlő fizetésének elvét.

Or. en

Módosítás 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
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Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a magas szintű foglalkoztatás 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás és képzés magas szintjére
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 
technológiai kihívásokra és az idősödő
népességre tekintettel – a társadalmi 
kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie
kell termelékenységét és 
versenyképességét. Időközi értékelést 
követően a stratégiát 2005-ben 
újraindították; az értékelés eredményeként 
nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek 
számának növelésére és minőségük 
javítására.

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a
kölcsönös gazdasági függőségre és a 
gazdasági változásokra, a technológiai 
kihívásokra és a változó népességre 
tekintettel – a társadalmi kohézió 
fokozásával egyidejűleg meg kell őriznie
termelékenységét és versenyképességét.
Időközi értékelést követően a stratégiát 
2005-ben újraindították; az értékelés 
eredményeként nagyobb hangsúly 
helyeződött a növekedésre, valamint a 
munkahelyek számának növelésére és 
minőségük javítására. A lisszaboni 
stratégia végül nem volt képes 
megvalósítani célkitűzéseit. Azáltal, hogy 
a versenyképességre, a 
költségcsökkentésre, a jóléti állam 
leépítésére, a minél rugalmasabb 
munkaerőpiacok kialakítására, valamint 
általában véve a piaci liberalizációra, és 
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különösen a pénzügyi piacok 
deregulációjára összpontosít, súlyosbította 
a jövedelmek és a vagyon elosztása terén 
kialakult egyenlőtlenségeket, fokozta a 
szegénység növekedését és a társadalmi 
kirekesztést, és rontotta az alacsonyan 
fizetett munkák körülményeit és a 
bizonytalan foglalkoztatási 
körülményeket. Itt az ideje, hogy az 
Európai Unió új stratégiát dolgozzon ki a 
fenntartható fejlődés, a társadalmi 
igazságosság és a teljes foglalkoztatás 
vonatkozásában.

Or. de

Módosítás 34
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 
technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi 
kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie 
kell termelékenységét és 
versenyképességét. Időközi értékelést 
követően a stratégiát 2005-ben 
újraindították; az értékelés eredményeként 
nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek 
számának növelésére és minőségük 
javítására.

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 
technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi 
kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie 
kell termelékenységét és 
versenyképességét. Időközi értékelést 
követően a stratégiát 2005-ben 
újraindították; az értékelés eredményeként 
nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek 
számának növelésére és minőségük 
javítására. A lisszaboni stratégia végül 
nem volt képes megvalósítani 
célkitűzéseit. Azáltal, hogy a 
versenyképességre, a költségcsökkentésre, 
a jóléti állam leépítésére, a minél 
rugalmasabb munkaerőpiacok 
kialakítására, valamint általában véve a 
piaci liberalizációra, és különösen a 
pénzügyi piacok deregulációjára 
összpontosít, súlyosbította a jövedelmek és 
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a vagyon elosztása terén kialakult 
egyenlőtlenségeket, fokozta a szegénység 
növekedését és a társadalmi kirekesztést, 
és rontotta az alacsonyan fizetett munkák 
körülményeit és a bizonytalan 
foglalkoztatási körülményeket. Itt az ideje, 
hogy az Európai Unió új stratégiát 
dolgozzon ki a fenntartható fejlődés, a 
társadalmi igazságosság és a teljes 
foglalkoztatás vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 
technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi 
kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie 
kell termelékenységét és 
versenyképességét. Időközi értékelést 
követően a stratégiát 2005-ben 
újraindították; az értékelés eredményeként 
nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek 
számának növelésére és minőségük 
javítására.

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 
technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi és 
regionális kohézió fokozásával egyidejűleg 
növelnie kell tudásalapú termelékenységét 
és versenyképességét, és meg kell 
teremtenie a teljes foglalkoztatottság 
feltételeit. Időközi értékelést követően a 
stratégiát 2005-ben újraindították; az 
értékelés eredményeként nagyobb hangsúly 
helyeződött a növekedésre, valamint a 
munkahelyek számának növelésére és 
minőségük javítására.

Or. el

Módosítás 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg 
eléggé egyértelműen a prioritásokat, és 
hogy erősebb kapcsolatra lett volna 
szükség az iránymutatások között. Az 
iránymutatások emiatt csak korlátozott 
hatást fejtettek ki a nemzeti politikák 
alakítására.

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégiának hozzá kell járulnia
az uniós gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitika irányvonalak
meghatározásához. A stratégia keretében a 
Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy az 
iránymutatások nem határoztak meg
kellőképpen kötelező érvényű, az Európai 
Unió valamennyi lakosának társadalmi, 
politikai és kulturális részvételére 
irányuló, valamint a gazdaság 
fenntartható ökológiai átalakítására 
vonatkozó célokat. Az iránymutatások 
emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a 
nemzeti politikák alakítására.

Or. de

Módosítás 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
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alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg eléggé 
egyértelműen a prioritásokat, és hogy 
erősebb kapcsolatra lett volna szükség az 
iránymutatások között. Az iránymutatások 
emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a 
nemzeti politikák alakítására.

alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg eléggé 
egyértelműen a prioritásokat, és hogy 
erősebb kapcsolatra lett volna szükség az 
iránymutatások között. Az iránymutatások 
emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a 
nemzeti politikák átalakítására, és végül a 
stratégia alapvető céljait nem lehetett 
megvalósítani.

Or. pl

Módosítás 38
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg eléggé 
egyértelműen a prioritásokat, és hogy 
erősebb kapcsolatra lett volna szükség az 
iránymutatások között. Az iránymutatások 
emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a 
nemzeti politikák alakítására.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. nl
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Módosítás 39
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 20055-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 20086-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg eléggé 
egyértelműen a prioritásokat, és hogy 
erősebb kapcsolatra lett volna szükség az 
iránymutatások között. Az iránymutatások 
emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a 
nemzeti politikák alakítására.

(5) A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika 
irányvonala körüli konszenzus 
kialakulásához. A stratégia keretében a 
Tanács 20055-ben átfogó gazdaságpolitikai 
és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat 
fogadott el, amelyeket 20086-ban 
felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás 
meghatározta a nemzeti reformprogramok 
alapjait, és felvázolta az egész EU makro-
és mikrogazdasági, valamint munkaerő-
piaci reformprioritásait. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
iránymutatások nem határozták meg eléggé 
egyértelműen a prioritásokat, és hogy 
erősebb kapcsolatra lett volna szükség az 
iránymutatások között, valamint hogy a 
tagállamok nem azonosultak velük. Az 
iránymutatások emiatt csak korlátozott 
hatást fejtettek ki a nemzeti politikák 
alakítására.

Or. en

Módosítás 40
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Új, szociális vonatkozású uniós 
jogalkotási kezdeményezéseken kívül az 
Európai Uniónak jelentősen javítania kell 
meglévő politikáit és azok végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság, 
amely még tart, kiemeli a tagállamok
gazdasági és munkaerőpiacai közötti 
szoros interdependenciát is, és szükségessé 
teszi azon mechanizmusok jelentős 
felülvizsgálatát, amelyek vállalt céljai 
továbbra is a foglalkoztatási és szociális 
célkitűzések elérése.

Or. el

Módosítás 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
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teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele
jelentős eredményekkel járhat. A válság
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy ha az uniós
szakpolitikákat összehangolták és
megerősítették volna, és hatékonyabbá
tették volna, az jelentős eredményekkel
járhatott volna. Ezenfelül a válság
felszínre hozta azt a tényt is, hogy a belső 
piacot sürgősen ki kell egészíteni egy 
szociális és ökológiai unióval annak 
érdekében, hogy kevesebb ember 
szenvedjen a kapitalizmus okozta válságok 
fenyegető hatásaitól.

Or. de

Módosítás 43
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is. Emellett a 
munkaerőpiacok és a 
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társadalombiztosítási rendszerek is egyre 
szorosabban kapcsolódnak egymáshoz a 
határokon átnyúló munkavállalás és a 
migráns nyugdíjasok számának 
növekedése miatt.

Or. nl

Módosítás 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát, és rávilágított arra, 
hogy nincsenek hatékony eszközök arra, 
hogy a válság jeleire idejekorán 
reagáljunk.

Or. pl

Módosítás 45
Siiri Oviir

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást. A 
válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 
megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is, melynek 
következményeképpen a belső piac 
potenciáljának teljes kihasználása az 
európai versenyképesség növelésének 
egyik legfontosabb módja.

Or. et

Módosítás 46
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az 
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve7 azonban –
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén – segítette a tagállamokat 
a válság kezelésében, miközben az euro 
biztosította a makrogazdasági stabilitást.
A válság rávilágított, hogy az uniós 
szakpolitikák összehangolásának 

(6) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és 
gazdasági válság miatt rengeteg munkahely 
szűnt meg, jelentősen visszaesett a 
teljesítmény, és drámaian romlott az
államháztartások helyzete. Az európai 
gazdasági fellendülés terve7 azonban -
részben az összehangolt gazdasági 
ösztönzés révén - segítette a tagállamokat a 
válság kezelésében. A válság rávilágított, 
hogy egyes uniós szakpolitikák 
összehangolásának megerősítése és 
hatékonyabbá tétele, a szubszidiaritás 
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megerősítése és hatékonyabbá tétele 
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

elvének tiszteletben tartása mellett,
jelentős eredményekkel járhat. A válság 
kiemelte a tagállamok gazdaságai és 
munkaerőpiacai közötti szoros 
interdependenciát is.

Or. en

Módosítás 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és hatékonyabban reagáljon jövőbeli 
zavarokra és válságokra, és gazdaságát 
elindítsa egy életképesebb, ökológialag és 
gazdaságilag fenntartható és inkluzív
gazdaságirányítás útján. Kiemelt célok 
alkotják azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A
tagállamoknak teljesíteniük kell a nemzeti
célokat és el kell hárítaniuk azokat az 
akadályokat, melyek a több minőségi 
munkahely megteremtését eredményező 
szerkezetátalakítási folyamatot gátolják.

Or. de

Módosítás 48
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az
elindítására8, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az
elindítására, és ezzel kapcsolatban a 
Bizottságnak el kell ismernie, hogy
módosítani kell a jelenlegi 
makrogazdasági politikákat (például a 
stabilitási paktum és a privatizációs és 
liberalizációs folyamat leállítása stb. 
révén) annak érdekében, hogy kiemelten 
kezeljék a munkavállalói jogokat 
tiszteletben tartó, minőségi munkahelyek 
nők számára való létrehozását, a jobb 
bérezést, a szegénység csökkentését, 
valamint a társadalmi integráció és
haladás kérdését. Öt kiemelt cél alkotja 
azokat – a vonatkozó iránymutatásoknál is 
említett – közös célkitűzéseket, amelyek a 
tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját 
képezik. A tagállamoknak teljesíteniük kell 
a nemzeti célokat és el kell hárítaniuk a
több minőségi munkahely megteremtését
gátló akadályokat.

Or. en

Módosítás 49
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján, 
mely magas szintű foglalkoztatással, 
termelékenységgel és társadalmi 
kohézióval jár. Öt kiemelt cél alkotja 
azokat – a vonatkozó iránymutatásoknál is 
említett – közös célkitűzéseket, amelyek a 
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nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját 
képezik. A tagállamoknak mindent meg 
kell tenniük, egyedi körülményeikkel 
összhangban, a nemzeti célok teljesítése és 
a növekedést gátló szűk keresztmetszetek 
megszüntetése érdekében.

Or. el

Módosítás 50
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében, a gazdasági növekedés 
ösztönzése, a meglévő munkahelyek 
megőrzése és további munkahelyek 
teremtése érdekében.

Or. de

Módosítás 51
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az
elindítására8, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján, 
és küzdjön a szegénység ellen. Öt kiemelt 
cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek 
megszüntetése, valamint a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
érdekében.

Or. en

Módosítás 52
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására8, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására8, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó 
iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az 
Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a 
nemzeti célok teljesítése és az azokkal való 
azonosulás, valamint a növekedést gátló 
szűk keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 53
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a jobb makrogazdasági
teljesítmény biztosítása érdekében, melyek 
a társadalmilag és környezetileg 
fenntartható fejlődést célozzák meg, 
csökkenteniük kell a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat, és ösztönözniük
kell a minőségi munkát és a szociális 
védelmet. A gazdasági stagnálás és a 
növekvő munkanélküliség leküzdése 
érdekében az elkövetkezendő három-öt 
évben fenn kell tartani a fiskális
ösztönzőket. A tagállami- és uniós szintű 
összehangolt fiskális ösztönzést célzott 
európai gazdasági fellendülési terven 
keresztül kell irányítani, amely a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából 
valamennyi összetevőjét illetően 
korszerűbb, az Unió GDP-jének egy 
százalékát minden évben arra mobilizálva, 
hogy környezetileg, társadalmilag és 
gazdaságilag fenntartható fejlődésbe 
fektessünk be, kezdő stratégiát biztosítva 
az új, minőségi munkához.

Or. en

Módosítás 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a jobb makrogazdasági
teljesítmény biztosítása érdekében, melyek 
a társadalmilag és környezetileg 
fenntartható fejlődést célozzák meg, 
csökkenteniük kell a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat, és ösztönözni kell a 
minőségi munkát és a szociális védelmet.
A gazdasági stagnálás és a növekvő 
munkanélküliség leküzdése érdekében az 
elkövetkezendő három-öt évben fenn kell 
tartani a fiskális ösztönzőket. A tagállami-
és uniós szintű összehangolt fiskális 
ösztönzést egy célzott európai gazdasági 
fellendülési terven keresztül kell 
irányítani, amely a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából valamennyi 
összetevőjét illetően korszerűbb, az Unió 
GDP-jének egy százalékát minden évben 
arra mobilizálva, hogy környezetileg, 
társadalmilag és gazdaságilag 
fenntartható fejlődésbe fektessünk be, 
kezdő stratégiát biztosítva az új, minőségi 
munkához.

Or. en

Módosítás 55
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
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makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket. Annak 
érdekében azonban, hogy a gyakorlatban 
is elérjük a fenntartható gazdaság és a 
társadalmi kohézió célkitűzéseit, prioritást 
kell biztosítani a tagállamok közötti 
makrogazdasági egyensúlytalanságok és 
eltérő versenyképességi szintjük 
kezelésének.

Or. el

Módosítás 56
Siiri Oviir

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell a munkaerőpiacaik 
teljesítményét, amelyet illetően a rugalmas 
biztonság elveinek alkalmazására és az 
aktív munkaerő-piaci intézkedések 
meghozatalára kell koncentrálni. A
fiskális ösztönzők visszavonását a 
fellendülés biztossá válásával a Stabilitási 
és Növekedési Paktum keretében kell
végrehajtani és összehangolni.

Or. et
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Módosítás 57
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat,
erősíteni a társadalmi kohézión, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A fiskális ösztönzők 
fokozatos visszavonását, amelyet meg kell 
kezdeni, amint a gazdaság fenntartható 
fellendülésbe kezdett, többek között a
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében kell végrehajtani és 
összehangolni.

Or. en

Módosítás 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás, a több és jobb munkahely -
amint az a Nemzetközi Munkügyi 
Szervezet (ILO) tisztességes munkára 
vonatkozó menetrendjében is szerepel - és 
a fenntartható államháztartás megteremtése 
érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
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kell vonni a gazdasági ösztönzőket. makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 59
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású, 
eredményekkel mérhető reformokat kell 
végrehajtaniuk a makrogazdasági stabilitás 
és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

Or. de

Módosítás 60
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák, és a növekedés 
feltételeit megteremtő, átfogó stratégiák
részeként a tagállamoknak nagyszabású 
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stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

reformokat kell végrehajtaniuk a 
makrogazdasági stabilitás és a fenntartható 
államháztartás megteremtése érdekében, 
javítaniuk kell a versenyképességüket, 
csökkenteniük kell a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat, és javítaniuk kell 
munkaerőpiacaik teljesítményét. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében összehangolva vissza kell vonni 
a gazdasági ösztönzőket.

Or. it

Módosítás 61
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak strukturális reformokat kell 
végrehajtaniuk a makrogazdasági stabilitás 
és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, 
javítaniuk kell termelékenységüket és
munkaerőpiacaik teljesítményét. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében összehangolva vissza kell vonni 
a gazdasági ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 62
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást (8) A gazdasági válságból való kilábalást 
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szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét, és küzdeniük kell a 
szegénység ellen. A Stabilitási és 
Növekedési Paktum keretében 
összehangolva vissza kell vonni a 
gazdasági ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 63
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk és fenntartaniuk, a 
makrogazdasági stabilitás és a fenntartható 
államháztartás megteremtése érdekében, 
javítaniuk kell a versenyképességüket, 
csökkenteniük kell a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat, és javítaniuk kell 
munkaerőpiacaik teljesítményét. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében összehangolva vissza kell vonni 
a gazdasági ösztönzőket.

Or. en
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Módosítás 64
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európa 2020-nak olyan 
stratégiának kell lennie, amely segít 
kilábalni a gazdasági válságból, és 
megakadályozza az újabb gazdasági és 
társadalmi összeomlást, szorosan 
kapcsolódik a strukturális és kohéziós 
politikákhoz, és középtávon fellendíti 
Európa gazdaságait.

Or. de

Módosítás 65
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európa 2020-nak olyan 
stratégiának kell lennie, amely segít 
kilábalni a gazdasági válságból, és 
megakadályozza az újabb gazdasági és 
társadalmi összeomlást, és közép- illetve 
hosszú távon fellendíti Európa 
gazdaságait.

Or. de

Módosítás 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) Az Európa 2020 olyan stratégia kell, 
hogy legyen, amely az embereket és a 
bolygót helyezi előtérbe annak érdekében, 
hogy fenntartható gazdaságot hozzon 
létre, több és jobb munkahelyet teremtsen, 
és megbirkózzon a munkaerőpiac azon 
kihívásaival, amelyeket az idősödő 
társadalom, a jelenlegi gazdasági válság 
és egy jövőbeni, fenntartható gazdaság 
követelményei támasztanak.

Or. en

Módosítás 67
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) Az Európa 2020-nak olyan 
stratégiának kell lennie, amely segít 
kilábalni a gazdasági válságból, 
megakadályozza az újabb gazdasági és 
társadalmi összeomlást, valamint 
középtávon lendületet ad gazdaságaink 
annak érdekében, hogy hozzájáruljon az 
Európai Unió világgazdasági és politikai 
vezető szerepéhez.

Or. en

Módosítás 68
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európa 2020-nak olyan 
stratégiának kell lennie, amely segít 
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kilábalni egy újabb gazdasági válságból, 
megakadályozza az újabb gazdasági és
társadalmi összeomlást, valamint közép-
és hosszú távon lendületet ad 
gazdaságainknak.

Or. en

Módosítás 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 b) A nemzeti költségvetéseket és az 
uniós költségvetést, beleértve az uniós 
alapokat, úgy kell koordinálni és 
alakítani, hogy a társadalmat egy 
fenntartható gazdaságra készítsék fel. 
Továbbá a tagállamoknak államháztartási 
politikájukban, különösen a költségvetési 
megszorítások esetében, figyelembe kell 
venniük a fenntartható gazdaságra való
áttérés követelményeit egy idősödő 
társadalomban, különösképpen a 
minőségi szolgáltatások iránti igényt és az 
oktatásba való befektetés szükségességét, 
és a nők foglalkoztatására kifejtett 
aránytalan hatásokat meg kell 
akadályozniuk.

Or. en

Módosítás 70
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
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növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi, hosszú távon fenntartható
munkahelyek jönnek létre, és amelyek 
hozzájárulnak az európai és világszintű 
társadalmi kihívások hatékonyabb 
kezeléséhez. Ebben az összefüggésben 
lényeges, hogy a lehető legjobban 
kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák, az Unió 
emberi erőforrásainak hatékony és 
eredményes igazgatása biztosította 
lehetőségeket a nagyobb versenyképesség 
elérése és az agyelszívás elleni hatékony 
intézkedések ösztönzése érdekében.

Or. el

Módosítás 71
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
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számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

számára hozzáférhetővé tételére, az iskolai 
tanulmányokból vagy képzésből 
kimaradók számának csökkentésére, az 
életen át tartó tanuláshoz való jog 
megerősítésére, hogy elismerjék a szerzett 
képesítéseket, függetlenül attól, hogy 
azokat hol szerezték, a felsőoktatás lehető 
legszélesebb körben való elterjedését, 
beleértve a tudományokat és a műszaki 
tudományokat, valamint a kutatás és az 
üzleti teljesítmény fokozására kell 
irányulniuk. A reformoknak ösztönözniük
kell a vállalkozói készséget, elő kell 
segíteniük, hogy a kreatív ötletekből olyan 
innovatív termékek, szolgáltatások és 
folyamatok szülessenek, amelyek 
eredményeként megvalósul a növekedés, a 
területi, gazdasági és társadalmi kohézió, 
valamint minőségi munkahelyek jönnek 
létre, és amelyek hozzájárulnak az európai 
és világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. it

Módosítás 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
gazdaságirányítást célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
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számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok
szülessenek, amelyek eredményeként
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint
minőségi munkahelyek jönnek létre, és
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény
megőrzésére kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell az olyan 
gazdasági tevékenységet, amelynek 
segítségével a kreatív ötletekből olyan 
innovatív termékek, innovatív – és 
különösen társadalmilag értékes –
szolgáltatások és folyamatok születnek, 
melyek eredményeként minőségi 
munkahelyek jönnek létre, és megvalósul a 
magas szintű szociális biztonsággal járó 
területi, gazdasági és társadalami kohézió,
valamint az európai és világszintű 
társadalmi kihívások hatékonyabb
kezelése. Ebben az összefüggésben 
lényeges, hogy a lehető legjobban 
kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. de

Módosítás 73
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására, a tagállamok 
állampolgárai számára egy közös 
tudásanyag létrehozására, és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
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megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. fr

Módosítás 74
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk, a regionális 
egyenlőtlenségek megszüntetése végett. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 



PE442.935v02-00 34/230 AM\820832HU.doc

HU

kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. el

Módosítás 75
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk, az európai 
agyelszívás megakadályozása érdekében. 
A reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget és a kkv-k feljődését, 
elő kell segíteniük, hogy a kreatív 
ötletekből olyan innovatív termékek, 
szolgáltatások és folyamatok szülessenek, 
amelyek eredményeként megvalósul a 
növekedés, a területi, gazdasági és 
társadalmi kohézió, valamint minőségi 
munkahelyek jönnek létre, és amelyek 
hozzájárulnak az európai és világszintű 
társadalmi kihívások hatékonyabb 
kezeléséhez. Ebben az összefüggésben 
lényeges, hogy a lehető legjobban 
kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. en
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Módosítás 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében a tisztességes 
munka erősítésére, az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 77
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a)A gazdasági növekedés ösztönzése 
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érdekében a tagállamoknak küzdeniük 
kell az olyan intézkedések – például a 
bürokrácia terhei, a túlzott szabályozások 
és szabványok, a magas adók és a 
protekcionista tendenciák – ellen, melyek 
a növekedést lelassítják.

Or. en

Módosítás 78
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 b) Egy erős és hatékony egységes piac 
létrehozása kulcsfontosságú az Unió 
összesített makrogazdasági 
teljesítményének biztosításához; a 
gazdasági és monetáris unió stabilitása 
szempontjából elengedhetetlen, hogy 
gazdasági előnyökkel járjon, helyreállítsa 
a növekedést és új munkahelyeket 
teremtsen.

Or. en

Módosítás 79
Siiri Oviir

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
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kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. Rendkívül fontos 
továbbá a vállalkozói készséget ösztönző 
intézkedések meghozatala és egy olyan 
üzeleti környezet kialakítása, amely 
kedvez a kis- és középvállalkozások 
innovatív és aktív működésének, 
különösképpen a könnyedebb szabályozás, 
a bürokratikus terhek csökkentése és a 
tőkéhez való könnyebb hozzáférés révén. 
A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az erőforrások hatékony 
felhasználásához szükséges reformokat.
Javítaniuk kell az üzleti környezetet is, 
környezetbarát munkahelyek teremtését 
kell ösztönözniük, valamint 
korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

Or. et

Módosítás 80
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. E technológiákat 
lehetőség szerint hozzáférhetővé kell tenni 
minden vállalat számára, beleértve a 
mikrovállalkozásokat és a kkv-ket, a 
fenntarthatóság ösztönzésére hozott 
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üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

változások széles körű kivitelezése 
érdekében. A tagállamoknak végre kell 
hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat. A válság nem akadályozhatja 
vagy késleltetheti ezt a zöld és 
fenntartható gazdaságra való, 
létfontosságú átalakulást.

Or. en

Módosítás 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés”
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása,
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható fejlődés”
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható fejlődés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható 
gazdaság megteremtése, valamint új 
folyamatok és technológiák kifejlesztése, 
különös tekintettel a zöld technológiákra.
A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az erőforrások hatékony 
felhasználásához szükséges reformokat.
Javítaniuk kell a kkv-k számára az üzleti 
környezetet is, fenntartható, zöld
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat. Elsősorban a különféle 
termékekre való áttérés területén kell 
megfelelő pénzeszközöket rendelkezésre 
bocsátani, hogy végre lehessen hajtani a 
szerkezetátalakítási folyamatokat és 
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kezelni lehessen a munkavállalókra 
gyakorolt hatást.

Or. de

Módosítás 82
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek és a szociális gazdaság 
területén lévő munkahelyek teremtését 
kell ösztönözniük, valamint 
korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

Or. el

Módosítás 83
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik (10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
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révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük,
többek között az új 
készségkövetelményekhez alkalmazkodó 
képzések biztosításával, valamint 
korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

Or. it

Módosítás 84
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell, több 
munkahely teremtésével. A fenntartható 
növekedés a következőket jelenti: 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
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kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

technológiákat is, és több munkahely 
teremtését. A tagállamoknak végre kell 
hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

Or. de

Módosítás 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, olyan munkahelyek 
teremtését kell ösztönözniük, amelyek nem 
járnak az üvegházhatást okozó gázok 
magasabb kibocsátásával, valamint 
korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

Or. pl
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Módosítás 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén és a tisztességes munkára építve a
„fenntartható növekedés” megvalósítására 
is törekedniük kell. A fenntartható 
növekedés a következőket jelenti: 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 
valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

Or. en

Módosítás 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A 
fenntartható növekedés a következőket 
jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaság megteremtése, a 
költség és a haszon igazságos elosztása, 

(10) A tagállamoknak reformprogramjaik 
révén egyúttal a „fenntartható növekedés”
és a tisztességes munka megvalósítására is 
törekedniük kell. A fenntartható növekedés 
a következőket jelenti: erőforrás-hatékony, 
fenntartható és versenyképes gazdaság 
megteremtése, a költség és a haszon 
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valamint Európa vezető szerepének 
kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó 
versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre 
kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
erőforrások hatékony felhasználásához 
szükséges reformokat. Javítaniuk kell az 
üzleti környezetet is, környezetbarát 
munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, 
valamint korszerűsíteniük kell ipari 
bázisukat.

igazságos elosztása, valamint Európa 
vezető szerepének kiaknázása az új 
folyamatok és technológiák kifejlesztéséért 
folyó versenyben, ideértve a 
környezetbarát technológiákat is. A 
tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az erőforrások hatékony 
felhasználásához szükséges reformokat.
Javítaniuk kell az üzleti környezetet is, 
környezetbarát munkahelyek teremtését 
kell ösztönözniük, valamint 
korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

Or. en

Módosítás 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív gazdaságirányítás”
megvalósítására is kell irányulniuk. Az 
inkluzív gazdaságirányítás olyan, 
összetartó társadalom kialakítását jelenti, 
amelyben az emberek képessé válnak az 
előttük álló változások felmérésére és 
kezelésére, azaz a politika, a társadalom és 
a kulturális élet aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, – azon belül 
főként a nők –, fiatalok, fogyatékkal élők 
és legális bevándorlók munkaerő-piaci 
részvétele előtt álló akadályok 
megszüntetése révén – valamennyi lakos 
számára egész élete során olyan jövedelmet 
biztosítanak, mellyel elkerülhető a
szegénység, és hozzáférést nyújtanak
olyan, képzettséget igénylő szolgáltatási 



PE442.935v02-00 44/230 AM\820832HU.doc

HU

reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása
érdekében megfelelő és fenntartható
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

tevékenységekhez, amelyek segítségével 
méltóságteljes és önálló életet élhetnek. A 
tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, 
hogy a fenntartható és inkluzív 
gazdaságirányítás hasznából minden 
állampolgár és minden régió részesüljön. A
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
tisztességes munkára vonatkozó elveivel 
összhangban, és a Foglalkoztatási és 
Szociális Miniszterek 2007. január 18–20-
i, berlini informális ülésén elfogadott, a 
„jó munkahelyről” szóló következtetések 
fényében – nevezetesen, hogy Európának 
közös erőfeszítést kell tennie a jó 
munkahely támogatásáért, ebbe tartozik a 
munkavállalók részvétele és jogai, a 
méltányos fizetés, a munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem, a munkaszervezés, 
mely figyelembe veszi a családokat, 
valamint a kedvező munkakörülmények és 
az igazságos és megfelelő szociális 
védelem, melyek mind szükségesek ahhoz, 
hogy állampolgárai elfogadják az Európai 
Uniót – a tagállami reformprogramok 
középpontjába a munkaerőpiac inkluzív,
hatékony működését kell helyezni, azaz be 
kell ruházni a sikeres átalakításba, a 
készségfejlesztésbe, javítani kell a 
munkahelyek minőségét, küzdeni kell a 
szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és a kényszerű inaktivitás 
ellen, ugyanakkor a szegénység
megakadályozásán és a társadalmi és 
kulturális befogadás érdekében megfelelő,
és átfogó szociális védelmet kell 
biztosítani. Ugyanakkor jelentősen 
csökkenteni kell a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségeket.
________________________
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Módosítás 89
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen,
például a vállalatok és egyetemek közötti 
együttműködés támogatásával annak 
érdekében, hogy a munkaerő-piaci 
elvárások és a munkaerő-készségek 
jobban igazodjanak egymáshoz,
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.
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Módosítás 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket a szaktudás elsajátítására és 
a munkaerő-piaci változásokhoz való 
alkalmazkodásra. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe,
tekintettel a munkaerő-piaci keresletre,
javítani kell a munkahelyek minőségét, 
küzdeni kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. pl
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Módosítás 91
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön, például a 
munkavállalóknak szánt megtakarítási 
rendszerek kialakításával, 
adókedvezmények vagy szociális 
ösztönzőkkel társítva.  A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, például 
hatékony képzési rendszerek 
végrehajtásával és ösztönzésével, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.



PE442.935v02-00 48/230 AM\820832HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 92
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, koordinálni kell a képzési és 
munkaerő-piaci igényeket, be kell ruházni 
a sikeres átalakításba, a 
készségfejlesztésbe, az élethosszig tartó 
tanulásba, javítani kell a munkahelyek 
minőségét, küzdeni kell a szegmentáció, a 
strukturális munkanélküliség és az 
inaktivitás ellen, ugyanakkor a szegénység 
visszaszorítása érdekében megfelelő és 
fenntartható szociális védelmet és aktív 
befogadást kell biztosítani.

Or. el
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Módosítás 93
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és bevándorlók,
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket, amennyiben e csoportok 
tagjai megfelelnek a munkaerőpiac és a 
követelményeinek és társadalmi 
integrációjuk lehetséges. A tagállamoknak 
arról is gondoskodniuk kell, hogy a 
gazdasági növekedés hasznából minden 
állampolgár és minden régió részesüljön. A 
tagállami reformprogramok középpontjába 
tehát a munkaerőpiac hatékony működését 
kell helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. de
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Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, meg kell 
szüntetni a rugalmatlan 
munkamegállapodásokat és munkaidőt,
küzdeni kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében – hatékony, általánosan 
garantált jövedelmi rendszerek bevezetése 
révén – megfelelő és fenntartható szociális 
védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. it
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Módosítás 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket, ugyanakkor figyelembe 
veszik a tisztességes munkakörülményeket 
és azokat, akik nem tudnak részt venni a 
munkaerőpiacon. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét és a nemek 
közötti egyenlőséget, küzdeni kell a 
szegmentáció, a diszkrimináció, a
strukturális munkanélküliség és az 
inaktivitás ellen, a foglalkoztatás minden 
formájában biztonságot nyújtva a 
munkavállalóknak, ugyanakkor a 
szegénység visszaszorítása érdekében 
megfelelő és fenntartható szociális 
védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.
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Módosítás 96
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, különösen 
azokéra, amelyek az új technológiák, az 
automatizáció és az informatikai 
forradalom nyomán zajlottak, azaz a 
gazdaság és társadalom aktív részeseivé 
válnak. A tagállami reformoknak tehát 
csökkenteniük kell a szegénységet és a 
társadalmi kirekesztettséget azáltal, hogy –
különösen a nők, idős munkavállalók, 
fiatalok, fogyatékkal élők és legális 
bevándorlók munkaerő-piaci részvétele 
előtt álló akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a
rugalmas munkaerőpiac hatékony 
működését kell helyezni, azaz be kell 
ruházni a sikeres átalakításba, a 
készségfejlesztésbe, javítani kell a 
munkahelyek minőségét, küzdeni kell a 
szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.
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Módosítás 97
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők, alacsony képzettségűek, 
kisebbségek, különösen a romák és a 
legális bevándorlók munkaerő-piaci 
részvétele előtt álló akadályok 
megszüntetése révén – valamennyi lakos 
számára egész élete során biztosítják a 
hozzáférést és a lehetőségeket. A 
tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, 
hogy a gazdasági növekedés hasznából 
minden állampolgár és minden régió 
részesüljön. A tagállami reformprogramok 
középpontjába tehát a munkaerőpiac 
hatékony működését kell helyezni, azaz be 
kell ruházni a sikeres átalakításba, a 
készségfejlesztésbe, javítani kell a 
munkahelyek minőségét, küzdeni kell a 
szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. en
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Módosítás 98
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok,
gondviselők, fogyatékkal élők és legális 
bevándorlók munkaerő-piaci részvétele 
előtt álló akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális –
különösen a fiatalokat sújtó –
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. en
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Módosítás 99
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a diszkrimináció, a
strukturális munkanélküliség és az 
inaktivitás ellen, ugyanakkor a szegénység 
visszaszorítása érdekében megfelelő és 
fenntartható szociális védelmet és aktív 
befogadást kell biztosítani.

Or. en
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Módosítás 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

Or. en
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Módosítás 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamoknak megfelelő jogalkotási 
keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás 
új formáira vonatkozólag, figyelmet 
fordítva a munkavállalók megfelelő 
szociális biztonságára és a rugalmas 
foglalkoztatási formákra a családi élet és 
a munka összeegyeztethetőségének 
szavatolása érdekében.

Or. en

Módosítás 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamoknak a Bizottság 
kezdeményezésére megfelelő jogalkotási 
keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás 
új formáira vonatkozólag. A 
tagállamoknak ezenkívül fel kell 
készülniük arra, hogy a 
munkakörülményeket és a munkaidőt 
jobban a munkavállalói igényekhez 
igazítsák.

Or. en
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Módosítás 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamoknak a Bizottság 
kezdeményezésére megfelelő jogalkotási 
keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás 
új formáira vonatkozólag, amely az 
érintett munkavállalókat egyenlő 
partnerként kezeli, megkönnyíti a 
foglalkoztatást, nem segíti elő a 
munkaerőpiac további felaprózódását, 
szavatolja a munkavállalók egyéni és 
kollektív jogainak átfogó védelmét és 
lehetővé teszi számukra a kellő szociális 
védelmet.

Or. de

Módosítás 104
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamoknak a Bizottság 
kezdeményezésére megfelelő jogalkotási 
keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás 
új formáira vonatkozólag. Egy ilyen 
kereten belül figyelmet kell fordítani a 
foglalkoztatás új formáinak biztosítására 
és el kell kerülni a munkaerőpiac 
felaprózódását, valamint szavatolni kell az 
egyéni és kollektív jogok átfogó védelmét 
és a munkavállalók megfelelő szociális 
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biztonságát.
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Módosítás 105
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Az „inkluzív növekedésre” 
vonatkozó célkitűzés összefüggésében a 
tagállamokat ösztönözni kell egy 
megfelelő jogalkotási keretet kialakítására 
a foglalkoztatás új formáira vonatkozólag, 
figyelmet fordítva a rugalmas 
foglalkoztatási formák és a 
munkavállalók megfelelő szociális 
biztonságának biztosítására.

Or. en

Módosítás 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EU és a tagállamok strukturális 
reformjai akkor járulhatnak hozzá 
ténylegesen a növekedéshez és a
foglalkoztatás növeléséhez, ha 
világszinten javítják az EU 
versenyképességét, új lehetőségeket 
nyitnak az európai exportőrök előtt, és 
versenyképes módon teszik lehetővé a 
legfontosabb importcikkek behozatalát. A 
reformok megtervezésénél ezért 
figyelembe kell venni a külső 
versenyképességre gyakorolt hatásokat, 

törölve



PE442.935v02-00 60/230 AM\820832HU.doc

HU

hogy Európában fokozódjon a növekedés, 
és erősödjön a nyitott és tisztességes 
világpiacon való részvétel.

Or. de

Módosítás 107
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EU és a tagállamok strukturális 
reformjai akkor járulhatnak hozzá 
ténylegesen a növekedéshez és a 
foglalkoztatás növeléséhez, ha világszinten 
javítják az EU versenyképességét, új 
lehetőségeket nyitnak az európai 
exportőrök előtt, és versenyképes módon 
teszik lehetővé a legfontosabb 
importcikkek behozatalát. A reformok 
megtervezésénél ezért figyelembe kell 
venni a külső versenyképességre gyakorolt 
hatásokat, hogy Európában fokozódjon a 
növekedés, és erősödjön a nyitott és 
tisztességes világpiacon való részvétel.

(12) Az EU és a tagállamok strukturális 
reformjai akkor járulhatnak hozzá 
ténylegesen a növekedéshez és a 
foglalkoztatás növeléséhez, ha világszinten 
javítják az EU versenyképességét, új 
lehetőségeket nyitnak az európai 
exportőrök előtt, és versenyképes módon 
teszik lehetővé a legfontosabb 
importcikkek behozatalát. A reformok 
megtervezésénél ezért figyelembe kell 
venni a külső versenyképességre gyakorolt 
hatásokat, hogy Európában fokozódjon a 
növekedés, és erősödjön a nyitott és 
tisztességes világpiacon való részvétel, és 
az EU törekedjen karra, hogy a 
foglalkoztatásra, a munkaerő-mobilitásra 
és a szociális pénzügyi eszközökre (pl. a 
nyugdíjra) jelentős hatással bíró 
szereplőket szoros, globális ellenőrzés alá 
vonja.

Or. nl

Módosítás 108
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EU és a tagállamok strukturális (12) Az EU és a tagállamok strukturális 
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reformjai akkor járulhatnak hozzá 
ténylegesen a növekedéshez és a 
foglalkoztatás növeléséhez, ha világszinten 
javítják az EU versenyképességét, új 
lehetőségeket nyitnak az európai 
exportőrök előtt, és versenyképes módon 
teszik lehetővé a legfontosabb 
importcikkek behozatalát. A reformok 
megtervezésénél ezért figyelembe kell 
venni a külső versenyképességre gyakorolt 
hatásokat, hogy Európában fokozódjon a 
növekedés, és erősödjön a nyitott és 
tisztességes világpiacon való részvétel.

reformjai akkor járulhatnak hozzá 
ténylegesen a növekedéshez és a
fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
növeléséhez, ha világszinten javítják az EU 
versenyképességét, új lehetőségeket 
nyitnak az európai exportőrök előtt, és 
versenyképes módon teszik lehetővé a 
legfontosabb importcikkek behozatalát. A 
reformok megtervezésénél ezért 
figyelembe kell venni a külső 
versenyképességre gyakorolt hatásokat, 
hogy Európában fokozódjon a növekedés, 
és erősödjön a nyitott és tisztességes 
világpiacon való részvétel.

Or. el

Módosítás 109
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamok nemzeti 
célkitűzéseiket úgy alakítják, hogy 
különösen a fiatalok, az idősebb és a 
fogyatékkal élő munkavállalók 
alkalmazásának növelése révén 2020-ra 
75%-ra nőjön a nők és férfiak 
foglalkoztatási rátája.
A tagállamok nemzeti célkitűzéseiket 
továbbá úgy alakítják, hogy a 20–24 éves 
korosztályba tartozó, képzésen részt vevő 
vagy foglalkoztatott nők és férfiak aránya 
90%-ra nőjön.

Or. de



PE442.935v02-00 62/230 AM\820832HU.doc

HU

Módosítás 110
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) A strukturális reformok 
kidolgozása és végrehajtása során a 
tagállamoknak külön figyelmet kell 
szentelniük annak biztosítására, hogy az 
elősegített növekedés 
foglalkoztatásintenzív legyen, és a 
reálgazdaságban jelentős számú 
munkahely teremtésével járjon.

Or. en

Módosítás 111
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtani próbált és egyedi 
nehézségeiket szem előtt tartó integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

Or. el

Módosítás 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a (13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
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tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

tagállamok által hatékonyan és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

Or. pl

Módosítás 113
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt strukturális 
reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben 
végrehajtott integrált szakpolitikáknak kell 
adniuk; ily módon elérhető, hogy az 
összehangolt strukturális reformok pozitív 
áthatásokat váltsanak ki.

Or. en

Módosítás 114
Tadeusz Cymański

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét a 
tagállamok által teljes mértékben és 
azonos ütemben végrehajtott integrált 
szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon 
elérhető, hogy az összehangolt 
strukturális reformok pozitív áthatásokat 
váltsanak ki.

(13) Az Európa 2020 stratégia hátterét az
integrált szakpolitikáknak kell adniuk, 
amelyet a tagállamoknak saját hazai 
helyzetük kellő figyelembevételével kell 
végrehajtaniuk.

Or. pl
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Módosítás 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) A tagállamoknak az uniós 
finanszírozás (közte az Európai Szociális 
Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
források) programozása és felhasználása 
során figyelembe kell venniük az Európa 
2020 stratégiát, és különösen annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait. 
Az uniós finanszírozás felhasználásának a 
bürokratikus akadályok csökkenését és a 
hosszú távú intézkedések megkönnyítését 
kell eredményeznie.

Or. en

Módosítás 116
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) E cél eléréséhez a tagállamok 
kötelezik magukat a növekedés 
ösztönzésére és az ipar – elsősorban a kis-
és középvállalatok (kkv-k) – innovációs 
lehetőségeinek növelésére, különösen az 
új munkahelyek teremtését elősegítő 
pénzügyi ösztönzők biztosításával, 
valamint az iparnak az adminisztratív és 
nem vámjellegű akadályok alóli 
mentesítésével. A nők és a fiatalok 
munkaerőpiacra való belépésének 
megkönnyítésére meg kell teremteni a 
kielégítő gyermekgondozási ellátás 
előfeltételeit, hogy valamennyi óvodás 
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korú gyermek rendelkezésére álljon 
családon kívüli gondozóhely; ezenfelül a 
szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben valamennyi fiatalnak 
munkát, képzési/továbbképzési lehetőséget 
kell biztosítani az iskola elvégzése után 
legkésőbb hat hónappal.

Or. de

Módosítás 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A foglalkoztatási arányokról szóló 
jelentéseikben a tagállamoknak olyan 
egyértelmű és összehasonlítható, nemek 
szerinti bontásban feltüntetett adatokat 
kell biztosítaniuk, amelyek megfelelően 
tükrözik az anyagi függetlenséghez 
szükséges munka, a részmunkaidős 
foglalkoztatás és a részmunkaidős 
munkanélküliség arányát a munkaerővel 
kapcsolatos statisztikákban.

Or. en

Módosítás 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az uniós finanszírozások, köztük az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások tervezése 
és végrehajtása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az Európa 2020 
stratégiát, és különösen annak 
foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai 
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vetületeit.

Or. de

Módosítás 119
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak az uniós 
finanszírozás (közte az Európai Szociális 
Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
források) programozása és felhasználása 
során figyelembe kell venniük az Európa 
2020 stratégiát, és különösen annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait. 
Rendkívül fontos, hogy jobban ki kell 
használni a rendelkezésre álló különféle 
pénzügyi eszközök szinergiáit és egymást 
kiegészítő jellegét annak érdekében, hogy 
meg lehessen valósítani az intelligens, 
inkluzív és környezetbarát növekedést 
ösztönző Európa 2020 stratégia összetett 
célkitűzéseit, valamint hogy hatékonyabb 
támogatást kaphassanak a 
leghátrányosabb helyzetű mikrorégiók és 
az összetett, több dimenzióra is kiterjedő 
hátrányokkal küzdő legkiszolgáltatottabb 
csoportok.

Or. en

Módosítás 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Bár a felsorolt iránymutatások a 
tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 
stratégiát a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal partnerségben, illetve a 
parlamentekkel, a szociális partnerekkel és 
a civil társadalom képviselőivel szorosan 
együttműködve kell végrehajtani, akiknek 
részt kell venniük a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásában és 
végrehajtásában, valamint a stratégia 
átfogó kommunikációjában.

(14) Bár a felsorolt iránymutatások a 
tagállamoknak szólnak, alapvető 
fontosságú, hogy az Európa 2020 stratégiát 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal 
partnerségben, illetve a parlamentekkel és 
a civil társadalom képviselőivel szorosan 
együttműködve kell végrehajtani. A 
szociális partnereknek nemzeti szinten 
kiemelt szerepet kell játszaniuk, mivel 
ezek részvétele nélkül a gyakorlatban 
lehetetlen lenne a foglalkoztatási stratégia 
üzleti vállalkozásokban történő 
alkalmazása. Valamennyi fél számára 
egyenlő jogokat kell biztosítani ahhoz, 
hogy részt vehessenek a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásában és 
végrehajtásában, valamint a stratégia 
átfogó kommunikációjában

Or. de

Módosítás 121
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Bár a felsorolt iránymutatások a 
tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 
stratégiát a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal partnerségben, illetve a 
parlamentekkel, a szociális partnerekkel és 
a civil társadalom képviselőivel szorosan 
együttműködve kell végrehajtani, akiknek 
részt kell venniük a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásában és 
végrehajtásában, valamint a stratégia 
átfogó kommunikációjában.

(14) Bár a felsorolt iránymutatások a 
tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 
stratégiát a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal partnerségben, illetve a 
parlamentekkel, a szociális partnerekkel és 
a civil társadalom képviselőivel szorosan 
együttműködve kell végrehajtani, akiknek 
részt kell venniük a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásában és 
végrehajtásában, valamint a stratégia 
átfogó kommunikációjában, hiszen a 
szociális partnereknek figyelembe kell 
venniük a helyi körülményeket és 
preferenciákat.
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Or. en

Módosítás 122
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tagállamoknak a foglalkoztatási 
arányt elsősorban a kevésbé képzett 
személyek esetében ösztönző intézkedések, 
foglalkoztatási tanácsadás, a 
munkaerőpiac igényeire szabott oktatás és 
továbbképzés, valamint a fogyatékkal élők 
és a különösen kiszolgáltatott személyek 
munkahelyeinek támogatása révén kell 
növelniük. Amennyire a munkaerőpiac 
helyzete lehetővé teszi, a tagállamoknak 
az e célra szolgáló programok révén 
növelniük kell a területükön tartózkodó 
bevándorlók foglalkoztatásának 
lehetőségeit. Ezenkívül innovatív 
programokra van szükség annak 
érdekében, hogy a fogyatékkal élőket 
integrálni lehessen a munkaerőpiacba. A 
tagállamoknak továbbá meg kell 
szüntetniük a pályakezdők munkaerő-
piaci belépését megnehezítő korlátokat, 
támogatniuk kell munkahelyek 
létrehozását és a szociális innovációt, 
valamint javítaniuk kell a foglalkoztatási 
szolgáltatások minőségét. E téren 
különösen fontos, hogy rugalmasabbá 
váljanak a foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályok, ezáltal pedig olyan gyakorlatok 
váljanak lehetségessé, amelyek révén 
össze lehet egyeztetni a magánéletet a 
munkával, valamint rugalmasabb 
megoldások álljanak rendelkezésre a 
nyugdíjba vonulás vonatkozásában is. 
Javítani kell a gyermekgondozási 
felelősség miatt a munkavállalás terén 
bekövetkezett huzamosabb szünet után a 
munkaerőpiacra való visszatérés 
lehetőségét is.  A rugalmasság növelése 
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céljából és a termelési ciklusokra való 
hatékonyabb reagálás érdekében a 
rugalmas biztonsággal kapcsolatos 
stratégiákat aktív munkaerő-piaci politika 
és megfelelő szociális védelmi rendszerek 
révén kell hatékonyabban biztosítani, 
hogy a munkahelyváltás ne követeljen 
aránytalan anyagi áldozatot. E mellett 
egyértelmű kötelezettséget kell vállalni a 
munkahelytalálás aktív elősegítésére. 
Egyre gyakoribbá válnak olyan új 
foglalkoztatási formák, mint a szokásostól 
eltérő ideiglenes munka, a részmunkaidő 
vagy a távmunka, jóllehet ezeket 
semmiféle jogszabály nem szabályozza. 
Ezeknek tehát nem szabad az érintett 
személyek szociális biztonságának 
csökkenését eredményezniük.

Or. de

Módosítás 123
Vilija Blinkevičiūtė

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Mivel túlságosan kis hatással van a 
tagállamokra, javítani kell a nyílt 
koordináció módszerét annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamokban valóban 
kövessék a foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatásokat.

Or. lt

Indokolás

Mivel az egyes tagállamok egyenlőtlen mértékben értek el eredményeket a lisszaboni stratégia 
végrehajtása terén, egyre inkább megkérdőjeleződik a nyílt koordináció módszerének 
hasznossága. A módszert ezért javítani kell annak érdekében, hogy erőteljesebb hatást tudjon 
elérni a kitűzött célok megvalósítása vonatkozásában.
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Módosítás 124
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását a korábbinál kevesebb 
iránymutatás támasztja alá, amelyek a 
korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és 
koherensen kezelik a
foglalkoztatáspolitikai és az átfogó
gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e 
határozat mellékletében szereplő tagállami 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 
szoros kapcsolatban állnak a […]-i […] 
tanácsi ajánlás mellékletében szereplő, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó iránymutatásokkal. Az 
iránymutatások együttesen alkotják az 
„Európa 2020 integrált iránymutatást”.

(15) Az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását a korábbinál kevesebb 
iránymutatás támasztja alá, amelyek a 
korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és 
koherensen kezelik a foglalkoztatással, a 
társadalmi kohézió megszilárdításával és
az átfogó gazdaságpolitikával kapcsolatos
kérdéseket. Az e határozat mellékletében 
szereplő tagállami foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatások szoros kapcsolatban állnak 
a […]-i […] tanácsi ajánlás mellékletében 
szereplő, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokkal. Az iránymutatások 
együttesen alkotják az „Európa 2020
integrált iránymutatást”.

Or. el

Módosítás 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását a korábbinál kevesebb
iránymutatás támasztja alá, amelyek a 
korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és 
koherensen kezelik a 
foglalkoztatáspolitikai és az átfogó 
gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e 
határozat mellékletében szereplő tagállami 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 
szoros kapcsolatban állnak a […]-i […] 
tanácsi ajánlás mellékletében szereplő, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 

(15) Az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását egy sor olyan iránymutatás 
támasztja alá, amelyek a korábbi 24 
iránymutatás helyébe lépnek, és 
koherensen kezelik a 
foglalkoztatáspolitikai és az átfogó 
gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e 
határozat mellékletében szereplő tagállami 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 
szoros kapcsolatban állnak a […]-i […] 
tanácsi ajánlás mellékletében szereplő, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
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vonatkozó iránymutatásokkal. Az 
iránymutatások együttesen alkotják az 
„Európa 2020 integrált iránymutatást”.

vonatkozó iránymutatásokkal. Az 
iránymutatások együttesen alkotják az 
„Európa 2020 integrált iránymutatást”.

Or. de

Módosítás 126
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ebben az összefüggésben az 
Európai Szociális Alapból származó 
forrásokat teljes mértékben a 
foglalkoztathatóság növelésére kell 
felhasználni, a biztató jövőjű szakmákban 
a személyes képességek fejlesztésére és a 
minőségi követelmények teljesítésére 
irányuló intézkedések révén. A 
foglalkoztatási mobilitás elősegítése 
érdekében a tagállamoknak ösztönző 
intézkedések, elsősorban az 
agglomerációk közötti tömegközlekedés 
optimalizálása révén fokozniuk kell 
polgáraik mobilitásra való készségét.

Or. de

Módosítás 127
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva 
pontos útmutatást ad a tagállamoknak 
nemzeti reformprogramjaik kidolgozására 

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva 
pontos útmutatást ad a tagállamoknak 
nemzeti reformprogramjaik kidolgozására 
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és a reformok végrehajtására nézve. Az 
integrált iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő országspecifikus ajánlásoknak.
Az iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács és a Bizottság által évente az 
Európai Tanácsnak készítendő közös 
foglalkoztatási jelentésnek is.

és a reformok végrehajtására nézve. Ezen 
iránymutatások értelmében éves nemzeti 
jelentések készülnek majd, amelyeket a 
nemzeti költségvetések konszolidálására 
irányuló intézkedésekkel együtt vizsgálnak 
és értékelnek majd, ezáltal megteremtve a 
szükséges kapcsolódási pontot az Európa 
2020 stratégia végrehajtása és a stabilitási 
paktum előírásai között.  Az integrált 
iránymutatás képezi majd alapját a Tanács 
által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő, a strukturális támogatásokat is 
befolyásoló, országspecifikus
közleményeknek. Az iránymutatás képezi 
majd alapját a Tanács és a Bizottság által 
évente az Európai Tanácsnak készítendő 
közös foglalkoztatási jelentésnek is.

Or. it

Módosítás 128
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva 
pontos útmutatást ad a tagállamoknak 
nemzeti reformprogramjaik kidolgozására 
és a reformok végrehajtására nézve. Az 
integrált iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő országspecifikus ajánlásoknak.
Az iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács és a Bizottság által évente az 
Európai Tanácsnak készítendő közös 
foglalkoztatási jelentésnek is.

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva 
pontos útmutatást ad a tagállamoknak 
nemzeti reformprogramjaik kidolgozására 
és a reformok végrehajtására nézve. Az 
integrált iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő országspecifikus ajánlásoknak, 
figyelembe véve, hogy az egyes tagállamok 
más-más pontról indultak e folyamatban.
Az iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács és a Bizottság által évente az 
Európai Tanácsnak készítendő közös 
foglalkoztatási jelentésnek is.

Or. el
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Módosítás 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva 
pontos útmutatást ad a tagállamoknak 
nemzeti reformprogramjaik kidolgozására 
és a reformok végrehajtására nézve. Az 
integrált iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő országspecifikus ajánlásoknak.
Az iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács és a Bizottság által évente az 
Európai Tanácsnak készítendő közös 
foglalkoztatási jelentésnek is.

(16) Az új, integrált iránymutatás az 
Európai Tanács következtetéseire épül. A 
tagállamok egymástól való kölcsönös 
függőségét szem előtt tartva pontos 
útmutatást ad a tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaik kidolgozására és a 
reformok végrehajtására nézve. Az 
integrált iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács által esetlegesen a tagállamoknak 
címzendő országspecifikus ajánlásoknak.
Az iránymutatás képezi majd alapját a 
Tanács és a Bizottság által évente az 
Európai Tanácsnak készítendő közös 
foglalkoztatási jelentésnek is.

Or. de

Módosítás 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ezzel párhuzamosan a meghozott 
intézkedéseket tudományos elemzésnek és 
kritikai felülvizsgálatnak kell alávetni.

Or. de
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Módosítás 131
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletben foglalt iránymutatásokat 
figyelembe kell venni a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben, 
amelyekről a nemzeti 
reformprogramokban be kell számolni. A 
tagállamoknak az „Európa 2020 integrált 
iránymutatásban” meghatározott 
célkitűzésekkel konzisztens 
reformprogramokat kell kidolgozniuk.

A mellékletben foglalt iránymutatásoknak 
és a nemzeti reformprogramoknak 
elsőbbséget kell élvezniük a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben.
Figyelmesen nyomon kell követni a 
nemzeti reformprogramok foglalkoztatási 
és szociális hatásait, mivel ezeknek 
összhangban kell állniuk az 
iránymutatásban szereplő célkitűzésekkel.  
Az egyértelműség, az átláthatóság, 
valamint a meghozott intézkedések és az 
elért eredmények összehasonlíthatósága 
érdekében a mellékletben szereplő 
iránymutatások alkalmazásáról szóló 
jelentés elkészítésekor a tagállamok 
követik az uniós szinten megállapított 
struktúrát.

Or. it

Módosítás 132
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletben foglalt iránymutatásokat
figyelembe kell venni a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben, 
amelyekről a nemzeti reformprogramokban 
be kell számolni. A tagállamoknak az 
„Európa 2020 integrált iránymutatásban” 
meghatározott célkitűzésekkel konzisztens 
reformprogramokat kell kidolgozniuk.

A mellékletben foglalt iránymutatásokat
alkalmazni kell a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben, 
amelyekről a nemzeti reformprogramokban 
be kell számolni. A tagállamoknak az 
„Európa 2020 integrált iránymutatásban” 
meghatározott célkitűzésekkel konzisztens 
reformprogramokat kell kidolgozniuk.

Or. it
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Módosítás 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Nemzeti reformprogramjaiknak a 
mellékletben szereplő iránymutatások 
figyelembevételével történő kialakítása és 
végrehajtása során a tagállamok 
biztosítják a foglalkoztatási és szociális 
politikák hatékony irányítását. E 
programok kialakításába és 
végrehajtásába szorosan be kell vonni a 
regionális és helyi szinten érintetteket 
(ideértve az Európa 2020 stratégia 
különféle szempontjai által érintett 
feleket), a parlamenti szerveket és a 
szociális partnereket.
A mellékletben szereplő fő uniós 
célkitűzések megvalósulását megfelelő 
alárendelt célkitűzések és mutatók, 
beleértve eredménymutatók, valamint 
nemzeti célok, mutatók és eredménytáblák 
meghatározásával követik nyomon. A 
tagállamok e célkitűzéseket és mutatókat, 
valamint a Tanács által megfogalmazott 
iránymutatásokat és országspecifikus 
ajánlásokat is figyelembe veszik.
A tagállamok szorosan ellenőrzik a 
megfelelő nemzeti reformprogram 
keretében végrehajtott reformok 
foglalkoztatási és szociális hatásait.
A mellékletben szereplő iránymutatások 
alkalmazásáról szóló jelentés 
elkészítésekor a tagállamok követik az 
uniós szinten megállapítandó 
struktúrákat, és az egyértelműség, az 
átláthatóság és a tagállamok közötti 
összehasonlíthatóság érdekében 
ugyanazokat az elemeket szerepeltetik 
jelentéseikben.
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Or. en

Módosítás 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Nemzeti reformprogramjaiknak a 
mellékletben szereplő iránymutatások 
figyelembevételével történő kialakítása és 
végrehajtása során a tagállamok 
biztosítják a foglalkoztatási és szociális 
politikák hatékony irányítását. E 
programok kialakításába, végrehajtásába, 
nyomon követésében és értékelésébe, 
valamint a célkitűzések és a mutatók 
meghatározásába adott esetben szorosan 
be kell vonni az érintett feleket, beleértve 
a regionális és helyi szinten érintetteket is, 
a parlamenti szerveket és a szociális 
partnereket, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket és különösen a szociális 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat.
A mellékletben szereplő fő uniós 
célkitűzések megvalósulását megfelelő 
alárendelt célkitűzések és mutatók, 
beleértve eredménymutatók, valamint 
nemzeti célok, mutatók és eredménytáblák 
meghatározásával követik nyomon. A 
tagállamok e célkitűzéseket és mutatókat, 
valamint a Tanács által megfogalmazott 
iránymutatásokat és országspecifikus 
ajánlásokat is figyelembe veszik.
A tagállamok szorosan ellenőrzik a 
megfelelő nemzeti reformprogram 
keretében végrehajtott reformok 
foglalkoztatási és szociális hatásait.
A mellékletben szereplő iránymutatások 
alkalmazásáról szóló jelentés 
elkészítésekor a tagállamok követik az 
uniós szinten megállapítandó 
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struktúrákat, és az egyértelműség, az 
átláthatóság és az tagállamok közötti 
összehasonlíthatóság érdekében 
ugyanazokat az elemeket szerepeltetik 
jelentéseikben.
A nemzeti cselekvési terveknek 
kimondottan fel kell vázolniuk olyan, 
tagállamra szabott célokat, amelyek a 
nemzeti lehetőségekhez mérten 
hozzájárulnak az uniós kiemelt célok 
teljesítéséhez. A tagállamoknak 
befektetéseket kell eszközölniük az aktív 
nyomon követés és a részletes statisztikák 
vonatkozásában. A tényleges eredmények, 
valamint a foglalkoztatási iránymutatások 
és a nemzeti reformtervek hatásának 
fokozása érdekében a tagállamokra nézve 
következményekkel kell járnia annak, ha 
nem tesznek eleget kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 135
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az Európai Bizottság éves előrehaladási 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé annak nyomon követése és 
értékelése céljából, hogy a tagállamok 
mennyiben teljesítették a mellékletben 
szereplő uniós kiemelt célokat.
Az uniós iránymutatásokban szereplő 
célok teljesülésének értékelése céljából a 
félidei felülvizsgálatkor (a 2010–2014-es 
időszak esetében 2014 után) az Európai 
Bizottság összehasonlító 
teljesítményelemzést is tartalmazó 
hatástanulmányt készít. 
Az Európai Bizottság jogsértési eljárást 
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kezdeményez a kötelezettségeknek eleget 
nem tevő tagállamokkal szemben.

Or. en

Indokolás

Vissza kell helyezni a Bizottságot az uniós kiemelt célkitűzések tagállamok általi 
alkalmazásának ellenőrzésére szolgáló rendszer középpontjába. A Bizottság és a tagállamok 
közötti, valamennyi szinten zajló, „állandó decentralizált párbeszéd”a legjobb módja annak, 
hogy garantáljuk az uniós célkitűzések alkalmazását. Ésszerű lenne két szakaszt elkülöníteni a 
2010 és 2014 közötti, és a 2014 utáni időszakra. Az EU realitásait figyelembe véve három 
vagy négy évre lenne szükség az előkészítő munkára, a tagállamok, a Parlament és a 
társadalom elkötelezettségének fokozatos kiépítésére, és a folyamat jelentőségéhez mérhető 
finanszírozás megteremtésére.

Módosítás 136
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Nemzeti reformprogramjaiknak a 
mellékletben szereplő iránymutatások 
figyelembevételével történő kialakítása és 
végrehajtása során a tagállamok 
biztosítják a foglalkoztatási és szociális 
politikák hatékony irányítását. E 
programok kialakításába, végrehajtásába, 
nyomon követésébe és értékelésébe, 
valamint a célok és mutatók 
meghatározásába is szorosan be kell 
vonni az érintett feleket, beleértve a 
regionális és helyi szinten érintetteket is, a 
parlamenti szerveket és a szociális 
partnereket.
A mellékletben szereplő fő uniós 
célkitűzések megvalósulását megfelelő 
alárendelt célkitűzések és mutatók, 
beleértve eredménymutatók, valamint 
nemzeti célok, mutatók és eredménytáblák 
meghatározásával követik nyomon. A 
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tagállamok e célkitűzéseket és mutatókat, 
valamint a Tanács által megfogalmazott 
iránymutatásokat és országspecifikus 
ajánlásokat is figyelembe veszik.
A tagállamok szorosan ellenőrzik a 
megfelelő nemzeti reformprogram 
keretében végrehajtott reformok 
foglalkoztatási és szociális hatásait.
A mellékletben szereplő iránymutatások 
alkalmazásáról szóló jelentés 
elkészítésekor a tagállamok követik az 
uniós szinten megállapítandó 
struktúrákat, és az egyértelműség, az 
átláthatóság és az tagállamok közötti 
összehasonlíthatóság érdekében 
ugyanazokat az elemeket szerepeltetik 
jelentéseikben.

Or. en

Módosítás 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – -7 iránymutatás (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iránymutatás: A nemek közötti 
egyenlőség
A tagállamok a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló egyedi célkitűzések 
és politikai cselekvések révén növelik a 
foglalkoztatottsági arányt a nők körében 
oly módon, hogy az teljes mértékben 
tiszteletben tartsa a nők jogait, felszámolja 
a férfiak és a nők fizetése terén fennálló 
különbségeket, a diszkriminációt, 
valamint a foglalkoztatottság és a 
munkanélküliségi arány tekintetében a 
két nem közötti különbségeket;
A tagállamok célul tűzik ki annak 
megvalósítását, hogy 2020-ig a férfiak és 
a nők foglalkoztatása elérje a 75%-os 
arányt (teljesidő-egyenértékben), többek 
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között az alábbiak révén:
– több köz- és magánberuházás, több 
minőségi közszolgáltatás és támogatás a 
családok és az egyének érdekében;
– elérhető, megfizethető, rugalmas és 
magas színvonalú szolgáltatások, 
elsősorban a gyermekgondozási 
létesítményekhez való hozzáférés terén 
azzal a céllal, hogy a három évnél 
fiatalabb gyermekek esetében 50%, a 
három és hat éves kor közötti gyermekek 
esetében pedig 100% számára biztosított 
legyen a szükséges ellátás, valamint az 
egyéb eltartottak, elsősorban az idősek is 
könnyebben hozzájussanak a 
gondozáshoz;
– a bizonytalan munkakörülmények 
problémájának megoldása, hiszen ezek 
leginkább a nőket érintik;
– a kisebbségekhez és migráns 
csoportokhoz tartozó nők készségeinek 
nagyobb arányú és jobb felhasználása;
– a segítő házastársak és élettársak 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
jogainak és munkájának elismerése, 
hiszen ezek legtöbbször olyan nők, akik a 
kézműves, a kereskedelmi, a 
mezőgazdasági és a halászati munkában, 
valamint a családi kisvállalkozások 
munkájában nyújtanak segítséget;
– a leginkább nőket alkalmazó ágazatok 
(gondozás, háztartási munkák, bizonyos 
szolgáltatási ágazatok) 
munkakörülményeinek és a munka ezen 
ágazatokban való értékelésének javítása;
A tagállam minden erőfeszítést 
megtesznek az „azonos munkáért egyenlő 
munkabért” elvének maradéktalan 
érvényre juttatása érdekében, valamint 
azzal a céllal, hogy a nemek közötti 
bérszintkülönbség 2020-ra 0-5%-ra 
csökkenjen. E célkitűzéseket támogatja 
majd a 75/117/EK irányelv 
felülvizsgálatára irányuló bizottsági 
javaslat, amely a jelenleg hatályos 
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szabályozásnál hatékonyabb, valamint 
elrettentő erejű és arányos (például 
visszaesés esetén szigorúbb) 
intézkedéseket ír elő az egyenlő bérhez 
való jog megsértése esetén; 

Or. en

Módosítás 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
részvétel növelése és a strukturális 
munkanélküliség csökkentése

7. iránymutatás: Több és jobb munkahely 
létrehozása, a strukturális 
munkanélküliség csökkentése és a
munkaerő-piaci részvétel növelése

Or. en

Módosítás 139
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
részvétel növelése és a strukturális 
munkanélküliség csökkentése

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
részvétel növelése a teljes 
foglalkoztatottság céljának hosszú távú 
elérése érdekében

Or. de

Módosítás 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci
részvétel növelése és a strukturális
munkanélküliség csökkentése

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci
integráció növelése és a munkanélküliség 
csökkentése

Or. en

Módosítás 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatottsági arány növelése 
mellett a tagállamok a tisztességes 
munkakörülményekre is odafigyelnek.  A 
tagállamok továbbá úgy alakítják nemzeti 
célszámaikat, hogy a 20–24 éves nők és 
férfiak képzési és foglalkoztatási aránya 
90%-ra nőjön. A munkaerő-piaci részvétel 
lehetőségét mindenki számára garantálni 
kell, különösen bizonyos, a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetben lévő 
csoportok, például a fiatalok, a 
fogyatékkal élők és a migráns háttérrel 
rendelkezők számára.
A tagállamok 2014-ig kötelesek 10%-kal 
növelni a foglalkoztatottságot, a következő 
speciális csoportokra összpontosítva:
– 15 és 25 év közötti fiatalok:
– 50 és 64 év közötti idősebb 
munkavállalók;
– nők;
– szakképzetlen munkavállalók;
– fogyatékkal élők;
– migráns háttérrel rendelkezők;
A hosszú ideje munkanélküliek arányát 
10%-kal kell csökkenteni.
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Or. en

Módosítás 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unióban jelentkező tartós 
munkanélküliség felszámolása és 
szegénység visszaszorítása érdekében 
alapvető fontosságú a munkaerő-piaci 
integráció fokozása és a 
munkahelyteremtés elősegítése egész 
Európában.
A tagállamoknak és az Európai Uniónak 
az alábbiakra kell összpontosítaniuk a 
munkahelyteremtés céljából tett 
erőfeszítéseik során:
– a vállalkozások és a munkavállalók 
támogatása az egyre kevesebb 
munkahelyet biztosító szektoroktól az új és 
fenntartható munkahelyeket teremtő 
ágazatokra való átállásban;
– támogató infrastruktúra létrehozása 
azon új gazdasági területek számára, 
amelyekben megvan a potenciál a 
fenntartható munkahelyek teremtésére;
– befektetés az oktatásba, az innovációba 
és a kutatásba, különösen a 
munkaerőpiac fő motorját képező kkv-k 
vonatkozásában;
– az általános érdekű szolgáltatásokban 
rejlő munkalehetőségek megerősítése, a 
munkahelyteremtés célját a pozitív aktív 
befogadás szempontjaival összekötve;
– a közberuházások átirányítása a 
fenntartható, minőségi munkahelyek 
irányába;
A munkaerő-piaci integráció javítása 
érdekében a tagállamoknak és az EU-nak 
a munkaerőpiacon kívülre szorultak 
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munkához juttatására kell 
összpontosítaniuk, miközben ezzel 
párhuzamosan javítják a 
munkakörülményeket, különösen az 
alacsony minőségű munkahelyek 
esetében, valamint hozzáigazítják a 
munkahelyeket a sokszínű és idősödő 
munkaerő igényeihez.

Or. en

Módosítás 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatási iránymutatások keretébe 
tartozó valamennyi politikának és az e 
keretben meghozott intézkedéseknek 
határozottan elő kell segíteniük a nők és a 
férfiak közötti egyenlőséget, és ezekben 
érvényesüniük kell a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos 
szempontoknak. Ez a nők jogainak 
hatékonyabb érvényesítésére és az 
egyenlőségre irányuló, pozitív 
cselekvéseken alapuló politikákat is 
feltételez. A szociális védelmi rendszereket 
felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
fel lehessen számolni a nemek közötti 
egyenlőséget akadályozó tényezőket, 
továbbá jobb munkakörülményeket kell 
biztosítani a nőket alkalmazó 
ágazatokban, vissza kell szorítani a nem 
önkéntes részmunkaidőt, és biztosítani 
kell a nemek közötti egyenlőséget a 
képzésben és az oktatásban. E keretben az 
EU azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra 0–5%-
kal csökkenjen a nemek között a bérek 
terén fennálló különbség. Az EU ezen 
kívül célkitűzéseket határoz meg a 
hozzáférhető, megfizethető, rugalmas és 
minőségi gondozó szolgáltatások 
mindenki számára történő biztosításának 
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kiterjesztése vonatkozásában, különösen a 
gyermekgondozó létesítmények 
tekintetében azzal a céllal, hogy a három 
évnél fiatalabb gyermekek esetében 50%, 
a három és hat éves kor közötti gyermekek 
esetében pedig 100% számára biztosított 
legyen a szükséges ellátás, és az Európa 
2020 stratégia időtartamára egyedi 
célokat fog bevezetni az egyéb eltartottak 
– többek között az idősek – gondozására 
vonatkozóan, a tényleges és potenciális 
gondozási igények folyamatos értékelése 
alapján;

Or. xm

Módosítás 144
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2020-ra 75%-ra nőjön a 
nők és férfiak foglalkoztatási rátája, 
elsősorban a fiatal, az idősebb, az 
alacsony képzettségű és a fogyatékkal élő 
munkavállalók fokozott munkaerő-piaci 
részvétele, valamint a legális bevándorlók 
jobb integrációja révén. A tagállamok 
továbbá úgy alakítják nemzeti 
célszámaikat, hogy a 15–24 éves nők és 
férfiak aránya 90%-ra nőjön az oktatás, a 
képzés és a foglalkoztatás terén.

Or. en

Módosítás 145
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2020-ra 75%-ra nőjön a 
20 és 64 év közötti nők és férfiak 
foglalkoztatási rátája, elsősorban az 
alacsony képzettségű, a fiatal, az idősebb, 
a fogyatékkal élő és a kisebbségi, 
különösen roma munkavállalók fokozott 
munkaerő-piaci részvétele, valamint a 
legális bevándorlók jobb integrációja 
révén. A tagállamok továbbá úgy alakítják 
nemzeti célszámaikat, hogy a 20–24 éves 
nők és férfiak képzési és foglalkoztatási 
aránya 90%-ra nőjön.

Or. en

Módosítás 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az aktív időskort, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A tagállamoknak ténylegesen 
végre kell hajtaniuk a diszkrimináció 
tilalmát kimondó szabályozást annak 
érdekében, hogy integrálóbbá váljon a 
munkaerőpiac, és diverzifikáltabbá váljon 
munkaerő. Annak érdekében, hogy a nők 
könnyebben juthassanak minőségi 
munkahelyekhez, a magánélet és a munka 
közötti egyensúlyt biztosító olyan 
politikákat és munkahelyeket kell 
kialakítani, amelyek garantálják a 
megfizethető gondozási szolgáltatásokat, a 
részmunkaidőhöz való jogot és a rugalmas 
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munkaidőt. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a fizetés nélküli 
gyermekgondozási szabadság férfiak és 
nők közötti egyenlő eloszlását, valamint a 
részmunkaidő növelését a férfiak körében, 
elsősorban azzal a céllal, hogy meg 
lehessen tartani a magasan képzett nőket 
a tudományos és műszaki területeken. A 
tagállamoknak meg kell szüntetniük a 
munkaerő-piacra történő belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

Or. en

Módosítás 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az 
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 

Az EU munkaerőpiacainak korábbi 
empirikus vizsgálatai azt mutatták, hogy a 
foglalkoztatás rugalmassága gyakorolja a 
legkárosabb hatást a 
foglalkoztathatóságra, nem csak azért, 
mert a rugalmas munkaszerződésekhez 
(olyan foglalkoztatási formákhoz, amelyek 
esetében a társadalombiztosítás még nem 
kötelező, ügynökségek által kiközvetített 
ideiglenes munkákhoz, határozott idejű 
munkaszerződésekhez, a meghatározott 
projektek elvégzésére szóló 
megbízásokhoz, stb.) gyengébb szociális 
védelem és alacsonyabb bérek társulnak, 
hanem mert e szerződések kevesebb 
lehetőséget biztosítanak a 
továbbképzésekre, a szakmai fejlődésre és 
az élethosszig tartó tanulásra, valamint 
mivel minél rugalmasabb a munkahely, 
annál bizonytalanabb is. A JÓ 
MUNKAHELY koncepciója erősen 
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kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

hangsúlyozza a munka minőségének 
javítását, a jobb társadalombiztosítást és 
társadalmi befogadást, a munkavállalók 
jelenlegi jogainak hatékonyabb 
érvényesítését és újabb jogok bevezetését, 
a munkahelyi egészség és biztonság 
előmozdítását, a szociális kockázatok jobb 
kezelését, valamint a munkahelyi és a 
magánélet összeegyeztetését. A 
tagállamoknak határozott intézkedéseket 
kell hozniuk annak érdekében, hogy a 
bizonytalan foglalkoztatás és a 
bizonytalan foglalkoztatási formákhoz 
kapcsolódó, a szokásostól eltérő 
szerződéses rendelkezések kiiktatása révén 
fokozni tudják a foglalkoztatás 
biztonságát, ezáltal korlátozva és 
visszaszorítva a szokásostól eltérő 
foglalkoztatási formákat, továbbá 
szankcionálni kell az ezekkel való 
visszaéléseket. A tagállamoknak ezért 
megbízható és biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív és integráló 
jellegű munkaerő-piaci politikákat, 
tényleges egész életen át tartó tanulást, a 
munkaerő önkéntes mobilitáshoz való 
jogát támogató politikákat, valamint 
tényleges, magas színvonalú 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
bevezetniük, ezáltal biztosítva a szakmai 
átmenetet, továbbá azt, hogy a 
munkanélküliek egyértelműen jogosultak 
legyenek célzott ellátásokra és olyan 
személyre szabott intézkedésekre, amelyek 
segítségével minőségi munkához 
juthatnak vagy képzéseken és 
továbbképzéseken vehetnek részt 
készségeik és szaktudásuk fejlesztése
céljából.

Or. en

Módosítás 148
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az 
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 
kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

E cél eléréséhez a tagállamok elősegítik a 
növekedést, amely új, tisztességes 
munkahelyeket hoz létre aktív munkaerő-
piaci politika révén, valamint növelik a 
gazdaság, különösen a kis- és 
középvállalatok (kkv-k) innovációs 
készségét. A létrehozott munkahelyek 
fenntarthatóságának biztosítás érdekében 
támogatni kell azokat a vállalatokat, 
amelyek a jövő technológiáiba, a 
tudományba és a kutatásba fektetnek be. 
A kkv-k biztosítják a munkahelyek 
számának növekedését, ezért kiemelt 
támogatást érdemelnek. A nők és a 
fiatalok munkaerőpiacra való belépésének 
megkönnyítésére meg kell teremteni a 
kielégítő gyermekgondozási lehetőségek 
feltételeit, hogy az iskola előtti korban 
lévő valamennyi gyermek rendelkezésére 
álljon családon kívüli gondozóhely. Külön 
célkitűzést kell meghatározni a 
gyermekgondozási létesítmények 
vonatkozásában, hogy a nők könnyebben 
tudjanak munkát vállalni.

A szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben valamennyi fiatalnak 
munkát, képzési helyet vagy további 
oktatást biztosítanak az iskola elvégzése 
után legkésőbb hat hónappal. A 
kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
legfeljebb 25 éves, négy hónap óta 
munkanélküli fiatalok számára 
munkahelyet vagy képzési helyet 
biztosítsanak.
A hosszú ideje munkanélküli személyek 
számára foglalkoztathatóságot növelő 
intézkedéseket kell kínálni, és ezekre az 
intézkedésekre vonatkozóan mennyiségi 
célokat kell kitűzni a preventív jellegű 
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munkaerő-piaci politikák megszilárdítása 
céljából.  Minden munkanélküli 
felnőttnek munkát, gyakornoki 
lehetőséget, kiegészítő képzést vagy más, a 
foglalkoztathatóságot növelő intézkedést 
kell kínálni legkésőbb 12 hónappal a 
munkanélkülivé válás után. Mindezek 
eredményeként 2014-ben a tartós 
munkanélküliek 25%-ának részt kell 
vennie valamiféle aktív munkaerő-piaci 
intézkedésben, vagyis továbbképzésben, 
oktatásban és/vagy átképzésben.
A tagállamoknak olyan szakmai átmenetet 
kell biztosítaniuk, amelynek során a 
munkanélkülieknek világos jogaik és 
kötelességeik vannak az aktív 
munkakeresés vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 149
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel,
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 

A tagállamok kötelezik magukat a 
növekedés ösztönzésére és ezzel új, 
minőségi és fenntartható munkahelyek 
teremtésére, a gazdaság innovációs 
lehetőségeinek növelésére, különösen a 
kis- és középvállalatok (kkv-k) és az 
egyéni vállalkozók által játszott szerep 
fontosságának elismerésével, valamint az
adminisztratív teher és a szükségtelen 
bürokrácia csökkentésére törekedve. 
Intézkedéseket kell hozni az idősebbek és 
a fogyatékkal elők munkaerő-piaci 
részvételének növelése céljából, valamint 
annak érdekében, hogy a hatályos uniós 
szabályozásnak megfelelően valóban fel 
lehessen számolni az életkoron, a 
fogyatékosságon, a nemen, a faji 
hovatartozáson, a szexuális irányultságon 
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és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

és a valláson vagy meggyőződésen 
alapuló, a munkaerőpiacon jelentkező 
diszkriminációt. A tagállamoknak 
integrálniuk kell munkaerő-piaci 
politikáikba az Európai Tanács által 
jóváhagyott, a rugalmas biztonságra 
vonatkozó elveket, és az Európai Szociális 
Alap támogatásainak lehető legteljesebb 
felhasználása révén alkalmazniuk kell 
azokat annak érdekében, hogy nőjön a 
munkaerő-piaci részvétel, csökkenjen a 
szegmentáció és az inaktivitás, 
visszaszoruljon a szegénység, a társadalmi 
kirekesztés és a nemek közötti 
egyenlőtlenség, ugyanakkor pedig szintén
csökkenjen a strukturális munkanélküliség.
A rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 150
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell
munkaerő-piaci politikáikba az Európai
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 

A tagállamoknak integrálniuk és 
alkalmazniuk kell a JÓ MUNKAHELY 
fogalmát, az Európai Szociális Alap 
támogatásainak lehető legteljesebb 
felhasználása révén annak érdekében, hogy 
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lehető legteljesebb felhasználása révén
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a strukturális 
munkanélküliség. A rugalmasság és a
biztonság fokozására irányuló 
intézkedéseknek kiegyensúlyozottaknak
kell lenniük, és erősíteniük kell egymást.
A tagállamoknak ezért rugalmas, ám
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását 
elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, 
ténylegesen biztosítaniuk kell az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségét, és a 
szakmai átmenetet biztosító, a 
munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

nőjön a munkaerő-piaci részvétel, és
fokozódjon a szegmentáció, a nem 
önkéntes inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a strukturális 
munkanélküliség. A JÓ MUNKAHELY 
koncepciója erősen hangsúlyozza a 
munka minőségének javítását, a jobb 
társadalombiztosítást és társadalmi 
befogadást, a munkavállalók jelenlegi 
jogainak hatékonyabb érvényesítését és 
újabb jogok bevezetését, a munkahelyi 
egészség és biztonság előmozdítását, a 
szociális kockázatok jobb kezelését, 
valamint a munkahelyi és a magánélet 
összeegyeztetését.
A tagállamoknak határozott 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
érdekében, hogy a bizonytalan 
foglalkoztatás és a bizonytalan 
foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó, a 
szokásostól eltérő szerződéses 
rendelkezések kiiktatása révén fokozni 
tudják a foglalkoztatás biztonságát, ezáltal 
korlátozva és visszaszorítva a szokásostól 
eltérő foglalkoztatási formákat, továbbá 
szankcionálni kell az ezekkel való 
visszaéléseket. A tagállamoknak ezért
megbízható és biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív és integráló 
jellegű munkaerő-piaci politikákat, 
tényleges egész életen át tartó tanulást, a
munkaerő önkéntes mobilitáshoz való 
jogát támogató politikákat, valamint 
tényleges, magas színvonalú 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
bevezetniük, ezáltal biztosítva a szakmai 
átmenetet, továbbá azt, hogy a 
munkanélküliek egyértelműen jogosultak 
legyenek célzott ellátásokra és olyan 
személyre szabott intézkedésekre, amelyek 
segítségével minőségi munkához 
juthatnak vagy szükség esetén képzéseken 
és továbbképzéseken vehetnek részt 
készségeik és szaktudásuk fejlesztése 
céljából.
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Or. en

Módosítás 151
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai 
átmenetet biztosító, a munkanélküliek 
jogait és aktív munkakeresésre vonatkozó 
kötelességét egyértelműen megállapító
társadalombiztosítási rendszereket kell
létrehozniuk.

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért olyan rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket kell bevezetniük,
amelyek munkahelyváltáskor 
meghatározott mentorálási formákat, új 
kiegészítő társadalombiztosítási 
megállapodásokat, valamint a munka és a 
magánélet közötti egyensúly kialakítás 
szempontjából alapvető fontosságú 
szolgáltatásokat nyújtanak, továbbá aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását 
elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, 
ténylegesen biztosítaniuk kell az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségét, továbbá 
olyan társadalombiztosítási rendszereket 
kell kidolgozniuk, amelyek figyelembe 
veszik a munkaviszony megszakításait 
különösen a fiatalok és a nők esetében, 
illetve gondoskodniuk kell arról, hogy a 
szakmai átmenet során a 
munkanélkülieknek világos jogaik és 
kötelességeik vannak az aktív 
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munkakeresés vonatkozásában.

Or. it

Módosítás 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
rugalmas biztonsággal kapcsolatos 
stratégiát annak érdekében, hogy az 
átmenet folyamán fennálló biztonság 
legyen a legfontosabb kérdés, a
tagállamoknak pedig integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó felülvizsgált
elveket, és az Európai Szociális Alap 
támogatásainak lehető legteljesebb 
felhasználása révén alkalmazniuk kell 
azokat annak érdekében, hogy nőjön a 
munkaerő-piaci részvétel és küzdeni 
lehessen a szegmentáció ellen, megfelelő 
biztonságot garantálva a munkavállalók 
számára, a foglalkoztatási formától 
függetlenül. A rugalmasság és a biztonság 
fokozására irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. Hangsúlyozni 
kell, hogy a szociális biztonság az 
élethosszig tartó tanulás nélkül a 
rugalmasság nem fenntartható mód a 
foglalkoztatás növelésére. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív és 
inkluzív munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 
kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét valamennyi munkavállaló 
számára, és a szakmai átmenetet
valamennyi munkavállaló számára
biztosító társadalombiztosítási rendszereket 
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kell létrehozniuk azzal a céllal, hogy 
támogatni lehessen a stabil és jogilag 
biztos foglalkoztatásra való átállás 
folyamatát. A képzettség növelését a 
munkavállalók szakmai életének 
integráns részeként és minden 
munkavállalót megillető jogként kell 
elismerni.

Or. en

Módosítás153
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító
társadalombiztosítási rendszereket kell
létrehozniuk.

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a munkahelyek 
biztonságának fokozására irányuló 
intézkedéseknek kiegyensúlyozottaknak 
kell lenniük, és erősíteniük kell egymást.
Ennek eléréséhez meg kell vizsgálni és 
lehetőség szerint egyszerűsíteni kell az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
megszerzésére vonatkozó szabályokat. A 
tagállamoknak ezért az ipar munkáltatói és 
munkavállalói oldalával együttműködve
rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk,
csökkenteniük kell az önálló vállalkozók 
bürokratikus terheit, ténylegesen 
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biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a határokon 
átnyúló munkavégzést is tekintetbe vevő
társadalombiztosítási rendszereket kell
kidolgozniuk azzal a céllal, hogy olyan 
szakmai átmenetet biztosítsanak, 
amelynek során a munkanélkülieknek 
világos jogaik és kötelességeik vannak az 
aktív munkakeresés vonatkozásában.

Or. nl

Módosítás 154
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén, 
valamint a munkavállalók jogainak és 
egészségének garantálása mellett
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, figyelembe 
véve a munkavállalók családi 
körülményeit, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
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létrehozniuk. munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. el

Módosítás 155
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos, a 
munkavállalók számára jogi helyzetüktől 
függetlenül bizonyos alapjogokat biztosító 
szerződésben részletezett foglalkoztatási 
megoldásokat, aktív munkaerő-piaci és a 
munkaerő mobilitását elősegítő politikákat 
kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. it
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Módosítás 156
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását és Európai 
Unión belüli mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. fr

Módosítás 157
Evelyn Regner

Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
munkanélküliek számára szolgáltatásokat 
nyújtó szervek valóban eleget tegyenek e 
feladatuknak.

Or. de

Módosítás 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
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biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig a 
munkavállalók számára a foglalkoztatási 
formától függetlenül nyújtott megfelelő 
biztonságnak köszönhetően csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség és a 
bizonytalanság. A rugalmasság és a 
biztonság fokozására irányuló 
intézkedéseknek kiegyensúlyozottaknak 
kell lenniük, és erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását 
elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, 
ténylegesen biztosítaniuk kell az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségét, és a 
szakmai átmenetet biztosító, a 
munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk. A szociális partnerség az 
európai modell kulcsfontosságú eleme, 
ezért szükség van a munkavállalók 
kiegyensúlyozott részvételi jogára. Meg 
kell erősíteni a társadalmi párbeszédet.

Or. en

Módosítás 159
Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
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Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk. A tagállamoknak különleges 
intézkedéseket kell bevezetniük azzal a 
céllal, hogy a fiatalokat valódi és állandó 
munkahelyekre vegyék fel.

Or. da

Módosítás 160
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén
kiegyensúlyozott módon alkalmazniuk kell 
azokat annak érdekében, hogy nőjön a 
munkaerő-piaci részvétel, fokozódjon a 
szegmentáció, az inaktivitás és a nemek 
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küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak
ezért rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a strukturális 
munkanélküliség, különösen a fiatalok 
körében. A rugalmasság és a biztonság 
fokozására irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak
a demográfiai kihívások szem előtt 
tartásával rugalmas, ám biztonságos 
munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 161
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak 
ezért rugalmas, ám biztonságos 

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, 
hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, 
fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás 
és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. Alapvető 
fontosságúak a munkaerőpiac 
rugalmasságát célzó intézkedések. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását 
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munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci 
és a munkaerő mobilitását elősegítő 
politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen 
biztosítaniuk kell az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, 
ténylegesen biztosítaniuk kell az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségét, és a 
szakmai átmenetet biztosító, a 
munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 162
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az 
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az 
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 
kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 

E cél eléréséhez a tagállamok kötelezik 
magukat a foglalkoztatás-növelő 
növekedés ösztönzésére és ezzel új 
munkahelyek teremtésére, a gazdaság, 
különösen a kis- és középvállalatok (kkv-
k) innovációs lehetőségeinek növelésére, 
valamint az ipar mentesítésére az 
igazgatási és nem vámjellegű akadályok 
alól. A nők és a fiatalok munkaerőpiacra 
való belépésének megkönnyítésére meg
kell teremteni a kielégítő 
gyermekgondozási lehetőségek feltételeit, 
hogy az iskola előtti korban lévő 
valamennyi gyermek rendelkezésére álljon 
családon kívüli gondozóhely, és a szociális 
partnerekkel szoros együttműködésben az 
iskolai képzés befejezése után minden 
fiatal négy hónapon belül munkahelyet 
kapjon, illetve oktatásban és 
továbbképzésben vehessen részt.
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egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 163
Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak integrálniuk kell 
munkaerő-piaci politikáikba az Európai 
Tanács által jóváhagyott, a rugalmas 
biztonságra vonatkozó elveket, és az
Európai Szociális Alap támogatásainak 
lehető legteljesebb felhasználása révén 
alkalmazniuk kell azokat annak 
érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci 
részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az 
inaktivitás és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
ugyanakkor pedig csökkenjen a 
strukturális munkanélküliség. A 
rugalmasság és a biztonság fokozására 
irányuló intézkedéseknek 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
erősíteniük kell egymást. A 
tagállamoknak ezért rugalmas, ám 
biztonságos munkaszerződéseket, aktív 
munkaerő-piaci és a munkaerő 
mobilitását elősegítő politikákat kell 
kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk 
kell az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségét, és a szakmai átmenetet 
biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív 
munkakeresésre vonatkozó kötelességét 
egyértelműen megállapító 
társadalombiztosítási rendszereket kell 
létrehozniuk.

E cél eléréséhez a tagállamok kötelezik 
magukat a növekedés ösztönzésére és ezzel 
új munkahelyek teremtésére, a gazdaság,
különösen a kis- és középvállalatok (kkv-
k) innovációs lehetőségeinek növelésére, 
valamint az ipar mentesítésére az 
igazgatási és nem vámjellegű akadályok 
alól, továbbá arra, hogy az üzleti élet 
sokszínűségét tekintetbe vevő szabályozási 
és támogatási eszközöket fejlesztenek ki
annak érdekében, hogy minden 
vállalkozástípusra egyenlő feltételek 
vonatkozzanak a piaci verseny és az
előléptetések vonatkozásában.

Or. es
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Módosítás 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaügyi központoknak képzési és 
mentorálási programokat kell nyújtaniuk 
az információs és kommunikációs 
technológiák témakörében, valamint 
gyors internetkapcsolatot kell 
biztosítaniuk a munkakeresők számára 
annak érdekében, hogy optimálisan elő 
tudják segíteni a munkakeresést.

Or. en

Módosítás 165
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nők és a fiatalok munkaerőpiacra való 
belépésének megkönnyítésére olyan 
feltételeket kell teremteni, hogy a három 
évnél fiatalabb gyermekek esetében 50%, 
a három és hat éves kor közötti gyermekek 
esetében pedig 100% számára biztosított 
legyen a szükséges ellátás.

Or. en

Módosítás 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk és 
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tiszteletben kell tartaniuk az egyenlő 
bánásmód és a megkülönböztetés-
mentesség alapelveit, valamint a szociális 
európai irányelvekbe foglalt elveket, 
köztük az európai szociális partnerek 
közötti megállapodásokból eredő elveket 
is.

Or. en

Módosítás 167
Lívia Járóka

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére.
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. 
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a 
fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

A tagállamoknak a foglalkoztatási arányt 
különösen az alacsony képzettségűek, a 
megkülönböztetett védelmet igénylők 
és/vagy például a romák esetében ösztönző 
intézkedések, tanácsadási ajánlatok, a 
munkaerőpiac igényeire szabott oktatás és 
továbbképzés révén kell növelniük, a 
szociális partnerekkel együttműködésben. 
Ezzel összefüggésben a szociális 
gazdaságot kell támogatni. A 
tagállamoknak továbbá erre alkalmas 
programok révén növelniük kell a többi 
hátrányos helyzetű csoport mellett a 
legális bevándorlók és a romák 
foglalkoztathatóságát. Folyamatos 
erőfeszítésekre és innovatív programokra 
van szükség a fogyatékkal élők és 
kisebbségi etnikai közösségek tagjainak 
munkaerő-piaci integrálása érdekében,
többek között támogatott munkahelyek 
segítségével.

A tagállamoknak továbbá meg kell 
szüntetniük a pályakezdők munkaerő-
piaci belépését megnehezítő korlátokat, 
támogatniuk kell munkahelyek 
létrehozását és a szociális innovációt, 
valamint javítaniuk kell a 
munkaközvetítői szolgáltatások – köztük 
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az ilyen jellegű közszolgáltatások –
hatékonyságát és minőségét. Különösen a 
munkaidőre vonatkozó előírásokat kell 
rugalmasabban kialakítani, hogy a 
családi élet és a munka összeegyeztethető 
legyen, valamint a munkahelyi életből 
rugalmasabban át lehessen lépni a 
harmadik életszakaszba.
A rugalmasság növelése céljából és a 
termelési ciklusokra való hatékonyabb 
reagálás érdekében a rugalmas 
biztonsággal kapcsolatos külső és belső 
stratégiákat aktív munkaerő-piaci 
politikák és megfelelő szociális rendszerek 
révén kell biztosítani, hogy a 
munkahelyváltás ne járjon aránytalan 
anyagi terhekkel. Ezeket a munkakeresés 
aktív támogatásának egyértelmű 
kötelezettségével kell kiegészíteni. A 
munka világában egyre gyakrabban 
alkalmaznak új foglalkoztatási formákat, 
például a szokásostól eltérő időszakos 
munkát, a részmunkaidőt, a távmunkát és 
az otthonról végzett munkát anélkül, hogy 
ezek a formák törvényileg szabályozva 
lennének. Ez nem vezethet az egyéni és 
kollektív munkavállalói jogok 
csorbulásához és az érintettek szociális 
biztonságának csökkenéséhez.

Or. en

Módosítás 168
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére.

A tagállamoknak a foglalkoztatási arányt 
különösen az alacsony képzettségűek, a 
megkülönböztetett védelmet igénylők 
esetében ösztönző intézkedések és/vagy 
támogatás, tanácsadási ajánlatok, a 
munkaerőpiac igényeire szabott oktatás és 
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Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. 
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a 
fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

továbbképzés révén kell növelniük, a 
szociális partnerekkel együttműködésben. 
Ezzel összefüggésben a szociális 
gazdaságot kell támogatni. Továbbá erre 
alkalmas programok révén növelniük kell 
a legális bevándorlók 
foglalkoztathatóságát. Folyamatos 
erőfeszítésekre és innovatív programokra 
van szükség a fogyatékkal élők munkaerő-
piaci integrálása érdekében, többek között
támogatott munkahelyek segítségével.

A tagállamoknak továbbá meg kell 
szüntetniük a pályakezdők munkaerő-
piaci belépését megnehezítő korlátokat, 
támogatniuk kell munkahelyek 
létrehozását és a szociális innovációt, 
valamint javítaniuk kell a 
munkaközvetítői szolgáltatások – köztük 
az ilyen jellegű közszolgáltatások –
hatékonyságát és minőségét. Különösen a 
munkaidőre vonatkozó előírásokat kell 
rugalmasabban kialakítani, hogy a 
családi élet és a munka összeegyeztethető 
legyen, valamint a munkahelyi életből 
rugalmasabban át lehessen lépni a 
harmadik életszakaszba.
A rugalmasság növelése céljából és a 
termelési ciklusokra való hatékonyabb 
reagálás érdekében a rugalmas 
biztonsággal kapcsolatos külső és belső 
stratégiákat aktív munkaerő-piaci 
politikák és megfelelő szociális rendszerek 
révén kell biztosítani, hogy a 
munkahelyváltás ne járjon aránytalan 
anyagi terhekkel. Ezeket a munkakeresés 
aktív támogatásának egyértelmű 
kötelezettségével kell kiegészíteni. A 
munka világában egyre gyakrabban 
alkalmaznak új foglalkoztatási formákat, 
például a szokásostól eltérő időszakos 
munkát, a részmunkaidőt és a távmunkát 
anélkül, hogy ezek a formák törvényileg 
szabályozva lennének. Ez nem vezethet az 
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egyéni és kollektív munkavállalói jogok 
csorbulásához és az érintettek szociális 
biztonságának csökkenéséhez.

Or. en

Módosítás 169
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére.
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. 
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni
kell, és mindenki – többek között a
fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

A tagállamoknak a foglalkoztatási arányt 
különösen a kevésbé képzett személyek 
esetében ösztönző intézkedések, 
tanácsadási ajánlatok, a munkaerőpiac 
igényeire szabott oktatás és továbbképzés, 
valamint a fogyatékkal élők és a 
különösen sérülékeny személyek 
munkahelyeinek támogatása révén kell
növelniük. Továbbá erre alkalmas 
programok révén növelniük kell a
kisebbségek, különösen a romák, és a
legális bevándorlók foglalkoztathatóságát.
Ezenkívül innovatív programokra van 
szükség, amelyek segítik a fogyatékkal 
élők munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedését. A tagállamoknak továbbá 
meg kell szüntetniük a pályakezdők 
munkaerő-piaci belépését megnehezítő 
korlátokat, támogatniuk kell 
munkahelyek létrehozását és a szociális 
innovációt, valamint javítaniuk kell a 
munkaközvetítői szolgáltatások minőségét.
Különösen a munkaidőre vonatkozó 
előírásokat kell rugalmasabban 
kialakítani, hogy a családi élet és a 
munka összeegyeztethető legyen, valamint 
a munkahelyi életből rugalmasabban át 
lehessen lépni a harmadik életszakaszba. 
A rugalmasság növelése céljából és a 
termelési ciklusokra való hatékonyabb 
reagálás érdekében a rugalmas 
biztonsággal kapcsolatos stratégiákat 
aktív munkaerő-piaci politika és 
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megfelelő szociális rendszerek révén kell 
biztosítani, hogy a munkahelyváltás ne 
járjon aránytalan anyagi terhekkel. Ezt a 
munkakeresés aktív támogatásának 
egyértelmű kötelezettségével kell 
kiegészíteni. A munka világában egyre 
gyakrabban alkalmaznak új 
foglalkoztatási formákat, például a 
szokásostól eltérő időszakos munkát, a 
részmunkaidőt és a távmunkát anélkül, 
hogy ezek a formák törvényileg 
szabályozva lennének. Ez nem vezethet az 
érintettek szociális biztonságának 
csökkenéséhez. Gondoskodni kell arról, 
hogy az új foglalkoztatási formák nem a 
szabályos (teljes munkaidős, állandó) 
szerződések rovására jönnek létre.

Or. en

Módosítás 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére.
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást.
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell, 
és mindenki – többek között a fiatalok és a 
munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 

A tagállamoknak használniuk kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, a nőkkel, a 
migránsokkal, az idősebb 
munkavállalókkal és a fogyatékkal 
élőkkel szembeni diszkrimináció, valamint
az alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Az 
illegális foglalkoztatás ellen az alacsony 
jövedelműekre és a kereskedelemre 
vonatkozó adóügyi intézkedések révén, 
valamint a munkaügyi felügyelet és a 
társadalombiztosítási szervek által 
végrehajtott intenzívebb ellenőrzések 
segítségével kell küzdeni. A szakmai 
mobilitást a foglalkoztatási, szociális és 
adóügyi szabályozásba épített intézkedések 
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nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

révén kell jutalmazni. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és a szegénységet 
teljes mértékben kizáró szociális 
biztonságot kell teremteni a bizonytalan és 
más határozott idejű szerződéssel dolgozók 
és a szokásostól eltérő más szerződéssel 
foglalkoztatottak, valamint az 
önfoglalkoztatók számára is. A 
tagállamoknak egyetértésre kell jutniuk a 
minimálbérekkel kapcsolatos uniós 
célkitűzésről (kötelező, kollektív 
megállapodások nemzeti, regionális vagy 
ágazati szinten), amely az adott (nemzeti, 
ágazati stb.) szintű átlagbér legalább 60%-
ának megfelelő bért nyújt, illetve 
rögzíteniük kell az ezen célkitűzés 
valamennyi tagállam által történő 
elérésére vonatkozó ütemtervet. 
Ténylegesen erősíteni kell, és mindenki –
többek között a fiatalok és különösen a 
munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, megfelelő 
intézkedéseket kell hozni az aktív és 
inkluzív munkaerő-piaci politikák 
összefüggésében, valamint személyre 
szabott szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

Or. de

Módosítás 171
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Olyan 
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kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

rugalmas megoldáskat is kell dolgozniuk, 
amely lehetővé teszik a gazdasági 
nehézségekkel küzdő vállalatok számára, 
hogy ideiglenes jelleggel módosítsák 
alkalmazottaik munkaszerződését azzal a 
céllal, hogy meg lehessen tartani a 
munkahelyeket. Jutalmazni kell a szakmai 
mobilitást, többek között adóügyi és 
szociális jellegű ösztönzők segítségével.
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra, garantálva, hogy a 
munkavállalók az egészségüket megóvó 
környezetben végzik feladataikat, és ennek  
érdekében küzdeni kell az alacsony bérek 
ellen, valamint megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell,
és mindenki – többek között a fiatalok és a 
munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, hogy a 
munkáltatók és a munkavállalók egyaránt 
tisztában legyenek jogaikkal, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. fr

Módosítás 172
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes,
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére.
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. 
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 

A tagállamoknak arra kell törekedniük, 
hogy különösen a kevésbé képzett 
munkavállalók érdekében hozott pozitív 
intézkedések, tanácsadási szolgáltatások, 
személyes támogatás és integrált 
megközelítés, valamint az egyének és a
munkaerő-piac igényeinek megfelelő 
oktatás és szakmai képzés révén 
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minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell, 
és mindenki – többek között a fiatalok és a 
munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

csökkentsék a munkanélküliséget. Az 
uniós szabályozással összhangban 
ténylegesen végre kell hajtani a
megkülönböztetésektől mentes 
foglalkoztatást előíró szabályozást.
Ezenkívül innovatív programokra van 
szükség, amelyek segítik a fogyatékkal 
élők és az idősebb személyek 
munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedésének elősegítését. A 
tagállamoknak továbbá meg kell 
szüntetniük a pályakezdők munkaerő-
piaci belépését megnehezítő korlátokat, 
támogatniuk kell a minőségi és 
fenntartható munkahelyek létrehozását és 
a szociális innovációt, valamint javítaniuk 
kell a munkaközvetítői szolgáltatások 
minőségét. Figyelmet kell fordítani a 
munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a 
fiatalok, az idősebbek, a legális 
bevándorlók, az etnikai kisebbségek, a 
fogyatékkal élők és a munkanélküliség 
által fenyegetettek – számára elérhetővé 
kell tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

Or. en

Módosítás 173
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
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intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Különösen 
meg kell szüntetni a munkaerő-piac 
nemek szerinti szegmentációját, célzott 
intézkedéseket hozva a nők alacsony 
bérezésű munkahelyeken való 
felülreprezentáltsága ellen, valamint 
nőket alkalmazva a tényeleges 
előmenetellel kecsegtető vezetői 
állásokban. Jutalmazni kell a szakmai 
mobilitást. Figyelmet kell fordítani a 
munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. de

Módosítás 174
Vilija Blinkevičiūtė

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. A 
munkavállalók alapvető jogainak és 
szociális garanciáinak biztosítása, 
valamint munkaerő-piaci kihasználásuk 
megelőzése érdekében a munkavállalókat 
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határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

legálisan, munkaszerződés alapján kell 
alkalmazni, a jogszabályok által előírt 
valamennyi jogi norma betartása mellett. 
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az egész Európai Unióban megvalósuljon 
az átlátható munkaerőpiac. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. lt

Indokolás

Túlságosan elterjedt az Európai Unióban az illegális és a jogszabályi előírásoknak nem 
megfelelő munkavégzés. Különösen kockázatos helyzetben vannak a migránsok az elégtelen 
nyelvtudás és a hiányos jogi ismeretek miatt. Ez annyit jelent, hogy megsértik a 
munkavállalók jogait, a tagállamok pedig költségvetési bevételtől esnek el, míg ezzel egy 
időben gyengítik a szociálpolitikai lehetőségeket.

Módosítás 175
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében a 
munkavállalók közötti szegénység és a 
társadalmi kirekesztés csökkentését célzó
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
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fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: a képzés 
támogatása révén küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell, 
és mindenki – többek között a fiatalok és a 
munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. it

Módosítás 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, és az
alulfoglalkoztatás megszüntetésére. 
Erőfeszítést kell tenni az illegális 
foglalkoztatás elleni küzdelem érdekében.
Jutalmazni kell a szakmai mobilitást.
Figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
minőségére és a foglalkoztatási 
viszonyokra: küzdeni kell az alacsony 
bérek ellen, és megfelelő szociális 
biztonságot kell teremteni a határozott 
idejű szerződéssel dolgozók és az 
önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell, 
és mindenki – különösen a fiatalok és a 
munkanélküliség által fenyegetettek, 
valamint az alacsonyan képzett 
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számára. munkavállalók – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

Or. pl

Módosítás 177
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Támogatni 
kell a rugalmas munkavégzés szabályozott 
formáit – beleértve az ideiglenes munkát –
, mivel azok alapvető szerepet játszanak a 
foglalkoztatási arány növelésében és a 
munkahelyteremtésben. Jutalmazni kell a 
szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. nl
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Módosítás 178
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében a 
munkavállalói jogok ellenőrzését és 
végrehajtását célzó hatékony intézkedések 
révén intézkedéseket kell hozniuk az 
ideiglenes, a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. el

Módosítás 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
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foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, valamint fokozott
és megfelelő szociális biztonságot és 
munkavállalói jogokat kell biztosítani a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Mind a munkahelyteremtést, mind a 
munkaerőpiac integrációját a tisztességes 
munkának mint vezérelvnek kell 
irányítania.

Or. en

Módosítás 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
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és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára. Az alapszabályt továbbra is a 
határozatlan idejű szerződések kell, hogy 
jelentsék, és a munkavállalásra vonatkozó 
jogszabályoknak elő kell segíteniük a 
stabil szerződéseket. 

Or. en

Módosítás 181
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Meg kell 
könnyíteni és jutalmazni kell a szakmai 
mobilitást. Figyelmet kell fordítani a 
munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, csökkenteni kell a 
szegény munkavállalók számát, és 
megfelelő szociális biztonságot kell 
teremteni a határozott idejű szerződéssel 
dolgozók és az önfoglalkoztatók számára 
is. Erősíteni kell, és mindenki – többek 
között a fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára.

Or. en
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Módosítás 182
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan foglalkoztatás, az
alulfoglalkoztatás és az illegális
munkavégzés megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

Or. en

Módosítás 183
Siiri Oviir

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elsődleges fontosságú, hogy olyan, magas 
minőségű munkahelyek jöjjenek létre, 
amelyekre hosszú távon is szükség van, és 
magas hozzáadott értékkel rendelkeznek. 
Ezért elengedhetetlen, hogy az oktatási és 
a foglalkoztatási politikák támogassák a 
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gazdasági szerkezetben bekövetkező 
változásokat. Általában véve elmondható, 
hogy a gazdasági válság idején megszűnt 
munkahelyek nem fognak a korábbival 
azonos ágazatban és azonos számban 
ismét létrejönni. Ezért az oktatási 
rendszernek rugalmasan kell reagálnia az 
új gazdasági struktúrát kísérő munkaerő-
piaci elvárásokra. A foglalkoztatási 
politikának a lehető legzökkenőmentesebb 
átmenetet kell biztosítania a 
munkavállalók számára a gazdasági 
ágazatok és a különféle munkaerő-piaci 
helyzetek között. Ezért most a korábbinál 
is fontosabb, hogy hosszú távú célokból 
induljunk ki, és még inkább az 
összehangolt intézkedésekre 
összpontosítsunk a vállalkozás- az 
oktatás- és a foglalkoztatáspolitika terén.

Or. et

Módosítás 184
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak figyelembe kell venniük, 
hogy a munkaerő iránti igényt a 
fenntartható fejlődést célzó 
makrogazdasági politikák, valamint a 
beruházások fokozását és a 
munkahelyteremtést célzó innovációs, 
illetve regionális politikák révén kell 
növelni. További munkahelyeket kell 
létrehozni a zöldebb, intelligensebb, 
megfelelőbb és szolidárisabb gazdaság 
kialakítása érdekében.
Kiemeltebb szerephez kell juttatni a 
szociális partnereket és a munkáltatókat a 
munkaerőpiac jelenlegi lehetőségeinek 
meghatározása és a munka 
termelékenységének és minőségének 
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fokozása terén.
A tagállamoknak ösztönző intézkedések 
révén növelniük kell a foglalkoztatási 
arányt, különösen az etnikai kisebbségek 
– köztük a romák – vonatkozásában.
A tagállamoknak a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és az azonos fizetést 
támogató politikák révén növelniük kell a 
munkaerő-piaci részvételt, célul tűzve a 
nemek közötti fizetésbeli különbségek 0 és 
5% közé szorítását 2020-ra.
A tagállamoknak megfelelő programokat 
kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy 
– a gyermekek helyzetére összpontosítva –
támogassák az egyszülős családokat.
A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, 
hogy a legfeljebb 25 éves, három hónapon 
át munkanélküli fiatalok számára 
munkahelyet vagy képzési helyet 
biztosítsanak.
A pénzügyi ösztönzőknek, a közbeszerzés 
terén a fiatalok foglalkoztatására 
vonatkozó előírásoknak, valamint a 
kormányok, a szociális partnerek és a 
munkáltatók közötti, a fiatalok 
foglalkoztatásáról szóló megállapodásnak 
kell biztosítania a fiatalok munkaerő-piaci 
lehetőségeinek bővülését.
A tagállamoknak ahelyett, hogy csupán a 
saját belső munkavállalóikat védő 
intézkedéseket támogatják, határozott 
intézkedéseket kellene hozniuk a 
„szabályozatlan” foglalkoztatásban 
megnyilvánuló fekete- és szürkegazdaság 
visszaszorítására, amely jelentős negatív 
hatással jár az EU munkaerőpiacára 
nézve; a tagállamoknak értékelést kell 
készíteniük a munkaerőpiac valamennyi 
európai uniós polgár számára való teljes 
kinyitásához vezető döntés hatásairól.
A nemzeti és európai mikrohitel-
eszközöknek a fiatalokat és a nőket célzó 
olyan specifikus programokkal kell 
rendelkezniük, amelyek a vállalkozás 
elindítását követő első évben minimális 
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bevételt kínálnak annak érdekében, hogy 
a vállalkozás reális választási lehetőség 
legyen.
A munkaügyi központoknak személyre 
szabott képességfejlesztő képzéseket és 
nagy sebességű internetkapcsolatot is 
biztosítaniuk kell a munkakeresők 
számára a munkakeresés optimális 
megkönnyítése érdekében.
A jogszabályokban vagy kollektív 
tárgyalások révén megállapított 
minimálbér biztosítása és a szociális 
védelem megkülönböztetésmentességének 
garantálása révén csökkenteni kell a 
szegénységben élő munkavállalók számát.
A bizonytalan foglalkoztatással szembeni 
védelem javítása érdekében a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
azt az alapelvet, hogy– szükség esetén a 
jogi standardok szigorítása révén –
javítani kell a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt.
A tagállamoknak ösztönzők, adóemelések 
és büntetések alkalmazásával, egy 
harmonizált rendszer révén csökkenteniük 
kell a be nem jelentett foglalkoztatás 
arányát.
A munkanélküliségi biztosítási 
rendszereket foglalkoztatási biztosítási 
rendszerekké kell alakítani, amelyek 
minden munkanélküli számára biztosítják 
a munkát, az átképzést vagy a 
társadalmilag hasznos tevékenységet. 
Minden munkanélkülivé váló személynek 
elfogadható időtartamon belül új 
életkezdési esélyhez kell jutnia. Fiatalok 
esetében ennek az időtartamnak rövidnek 
– legfeljebb négy hónapnak – kell lennie, 
tapasztaltabb személyeknél pedig 
legfeljebb 12 hónapnak.

Or. en
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Módosítás 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási 
ráta növelésére kell irányulniuk, 
különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

törölve

Or. en
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Módosítás 186
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődés és a 
munkaerő-piaci részvétel – különösen az 
alacsonyan képzettek részvételének –
fokozása érdekében a tagállamoknak ki
kell igazítaniuk adó- és szociális juttatási 
rendszereiket, valamint fokozniuk kell az 
állami szolgálatok azon képességét, hogy 
megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak a JÓ MUNKAHELY 
koncepcióját, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért azonos fizetést, 
valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők, a 
bevándorlók és egyéb kiszolgáltatott 
csoportok munkaerő-piaci integrációját 
erősítő politikák révén növelniük kell a 
munkaerő-piaci részvételt. E tekintetben 
egy olyan európai ifjúsági garanciára van 
szükség, amely az EU-ban minden fiatal 
számára biztosítja a jogot ahhoz, hogy 
munkanélküliség esetén haladéktalanul 
képesítésének és képességeinek megfelelő, 
tisztességesen megfizetett munkát, 
szakmai gyakorlatot, kiegészítő 
továbbképzést vagy a munka és 
továbbképzés együttesét kínáló állást 
kapjon. A megfizethető gyermekgondozás 
és az innovatív munkaszervezés révén a 
munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét szolgáló 
politikáknak a munkaidőnek fizetéskiesés 
nélküli csökkentésére, és ezáltal a
foglalkoztatási ráta növelésére kell 
irányulniuk, különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. Ezenkívül a munka 
és a magánélet jobb 
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összeegyeztethetőségét célzó politikáknak 
a szociális jogok és szociális védelem 
előmozdítása révén javítaniuk kell a 
munkahelyek megfelelő védelmén alapuló 
átmeneti időszak biztonságát annak 
érdekében, hogy elejét vegyék a 
jövedelemkockázatnak, hogy a 
foglalkoztatás átmeneti időszakaiban és a 
szabadságolási időszakokban (pl. a 
hozzátartozókról való gondoskodás, 
továbbtanulás, továbbképzésen való 
részvétel vagy fizetés nélküli szabadság 
alatt) is megszerezzék és megőrizzék a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási és egyéb 
jogosultságokat; A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a munka és a munkán kívüli 
élet összeegyeztethetőségét – egyebek 
mellett az átlagos heti munkaidő 
határozott csökkentésével, valamint a 
jogszabályok által meghatározott 
maximális heti munkaidő határozott 
mérséklésével és a túlórák szigorú 
korlátozásával. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a magas 
értékkel rendelkező – különösen a 
szociális – szolgáltatások területén 
fennálló munkahelyek számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt. A 
ténylegesen munkával töltött életévek 
korlátozásával lehetővé kell tenni a 
fiatalok és a munkaerőpiacra újonnan 
belépők számára a munkaerőpiachoz való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődés és a 
munkaerő-piaci részvétel – különösen az 
alacsonyan képzettek részvételének –
fokozása érdekében a tagállamoknak ki
kell igazítaniuk adó- és szociális juttatási 
rendszereiket, valamint fokozniuk kell az 
állami szolgálatok azon képességét, hogy 
megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak a a JÓ MUNKAHELY 
koncepcióját, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért azonos fizetést, 
valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők, a 
bevándorlók és egyéb kiszolgáltatott 
csoportok munkaerő-piaci integrációját 
erősítő politikák révén növelniük kell a 
munkaerő-piaci részvételt. E tekintetben 
egy olyan európai ifjúsági garanciára van 
szükség, amely az EU-ban minden fiatal 
számára biztosítja a jogot ahhoz, hogy 
munkanélküliség esetén haladéktalanul 
képesítésének és képességeinek megfelelő, 
tisztességesen megfizetett munkát, 
szakmai gyakorlatot, kiegészítő 
továbbképzést vagy a munka és 
továbbképzés együttesét kínáló állást 
kapjon. A megfizethető gyermekgondozás 
és az innovatív munkaszervezés révén a 
munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét szolgáló 
politikáknak a munkaidőnek fizetéskiesés 
nélküli csökkentésére, és ezáltal a
foglalkoztatási ráta növelésére kell 
irányulniuk, különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. Ezenkívül a munka 
és a magánélet jobb 
összeegyeztethetőségét célzó politikáknak 
a szociális jogok és szociális védelem 
előmozdítása révén javítaniuk kell a 
munkahelyek megfelelő védelmén alapuló 
átmeneti időszak biztonságát annak 
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érdekében, hogy elejét vegyék a 
jövedelemkockázatnak, hogy a 
foglalkoztatás átmeneti időszakaiban és a 
szabadságolási időszakokban (pl. a 
hozzátartozókról való gondoskodás, 
továbbtanulás, továbbképzésen való 
részvétel vagy fizetés nélküli szabadság 
alatt) is megszerezzék és megőrizzék a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási és egyéb 
jogosultságokat; A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a munka és a munkán kívüli 
élet összeegyeztethetőségét – egyebek 
mellett az átlagos heti munkaidő 
határozott csökkentésével, valamint a 
jogszabályok által meghatározott 
maximális heti munkaidő határozott 
mérséklésével és a túlórák szigorú 
korlátozásával. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a magas 
értékkel rendelkező – különösen a 
szociális – szolgáltatások területén 
fennálló munkahelyek számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt. A 
ténylegesen munkával töltött életévek 
korlátozásával lehetővé kell tenni a 
fiatalok és a munkaerőpiacra újonnan 
belépők számára a munkaerőpiachoz való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 188
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
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összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető, magas minőségű
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak lépéseket 
kell tenniük annak érdekében, hogy az 
apákat a gyermekgondozásban való 
részvételre ösztönözzék. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt. Rendszeres 
jelentéseket kell készíteni a nők és férfiak 
jövedelmi helyzetéről.

Or. de

Módosítás 189
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
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érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét,
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk
adórendszereiket, csökkenteniük kell a 
munka adóztatását, és célzott politikákat 
kell végrehajtaniuk a demográfiai 
kihívások kezelésére, továbbá 
határozottan támogatniuk kell a 
társadalmi reprodukciót, és lehetővé kell 
tenniük a bevándorlók számára, hogy
belépjenek a munkaerőpiacra, és ezáltal 
növeljék a foglalkoztatási szintet a
megfelelő és fenntartható szociális 
biztonsági rendszerek és a hozzáférhető, 
magas minőségű állami szolgálattatások 
biztosítása érdekében. A tagállamoknak az 
aktív öregedést, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és azonos fizetést, 
valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők, a 
legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. it

Módosítás 190
Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak ezenkívül 
szociális gazdasági típusú vállalkozások 
révén fel kell lendíteniük az 
önfoglalkoztatás mind egyéni mind 
kollektív formáit. Támogatni kell a 
szociális gazdasági vállalkozásokat mint a 
munkahelyteremtés fontos formáit, mivel 
azok kevésbé függnek az üzleti 
ciklusoktól, és gyakran nagy munkaerő-
szükségletű és szociális szempontból 
hasznos szolgáltatásokat nyújtanak.

Or. es

Módosítás 191
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. Ehhez hasonlóan különös 
figyelmet kell fordítani a távmunkára 
azáltal, hogy a tagállamokat olyan 
szociális és adóügyi intézkedések 
végrehajtására ösztönözzük, amely 
lehetővé teszi az ilyen típusú tevékenység 
fejlődését. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. fr
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Módosítás 192
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és azonos fizetést, 
valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők, a 
legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok – valamint az új 
technológiák alkalmazása révén a magas 
lélekszámú gazdasági központoktól távol 
eső csoportok – munkaerő-piaci
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás, 
szociális juttatások és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, és az e tekintetben tapasztalható 
egyenlőtlen bánásmódot, támogatniuk kell 
az önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. el
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Módosítás 193
Tadeusz Cymański

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell 
munkahelyek és a gondozói állások 
számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. pl
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Módosítás 194
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a
felső vezetésben, valamint a tudományos 
és műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. nl
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Módosítás 195
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt. A munkaerőpiac 
működésének és teljesítményének javítása 
terén a tagállamoknak aktívan el kell 
kötelezniük a szociális partnereket a 
nemzeti politika kialakítása mellett és 
teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk 
azon jogukat, hogy – a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően – kollektív szerződéseket 
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Módosítás 196
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentességet és az
azonos fizetést, valamint a fiatalok, az 
idősek, a fogyatékkal élő személyek, a 
legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, el kell  ismerniük és támogatniuk 
kell az önfoglalkoztatást és a független 
szakembereket, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
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Módosítás 197
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a 45 évnél 
nem idősebb nők, az etnikai kisebbséghez 
tartozók – köztük a romák –, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.
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Módosítás 198
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a gondozók, a legális bevándorlók és 
egyéb kiszolgáltatott csoportok munkaerő-
piaci integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. en
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Módosítás 199
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási 
ráta növelésére kell irányulniuk, 
különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

Ebben az összefüggésben az Európai 
Szociális Alapból származó forrásokat 
teljes mértékben a foglalkoztathatóság és 
a munkahely minőségének növelésére kell 
felhasználni, a biztató jövőjű szakmákban 
a személyes képességek fejlesztésére és a 
minőségi követelmények teljesítésére 
irányuló intézkedések révén. A szakmai 
mobilitás előmozdításához a
tagállamoknak erre irányuló ösztönzők
révén javítaniuk kell a mobilitási 
készséget.

Or. en
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Módosítás 200
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási 
ráta növelésére kell irányulniuk, 
különösen a fiatalok, az idős 
munkavállalók és a nők körében, és arra 
kell törekedniük, hogy a tudományos és 
műszaki területen megtartsák a magasan 
képzett női munkaerőt. A tagállamoknak 
meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci 
belépés korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a 
gondozói állások számát, valamint 
erősíteniük kell a szociális innovációt.

Ebben az összefüggésben az Európai 
Szociális Alapból származó forrásokat 
teljes mértékben a foglalkoztathatóság 
növelésére és a munkaerő 
alkalmazkodóképességének javítására kell 
felhasználni. A szakmai mobilitás 
előmozdításához a tagállamoknak
ösztönzők révén javítaniuk kell a
mobilitási készséget.

Or. en
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Módosítás 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes foglalkoztatás elérése és a 
szakképzetlen munkavállalók előtt álló 
problémák leküzdése érdekében a 
tagállamoknak a képzésre/átképzésre és a 
közvetlen állásajánlatokra kell 
áthelyezniük a munkaerő-piaci politikák 
súlypontját, miközben felül kell 
vizsgálniuk az adó- és juttatási 
rendszereket és a közszolgáltatási 
kapacitást a munkahelyteremtés 
ösztönzése és az ahhoz szükséges 
támogatás biztosítása érdekében, egyúttal 
biztosítva a pénzügyi fenntarthatóságot. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
adó és a szociális rendszer az olyan 
vállalatokat és munkaszerződéseket 
támogassa, amelyek határozatlan 
időtartamra szólnak, és amelyek 
biztosítják a kollektív tárgyalásokhoz 
kapcsolódóan elfogadott béreket, és 
egyúttal biztosítják a pénzügyi stabilitást.

Or. en

Módosítás 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javítani kell a megkülönböztetés elleni és 
a munka és a magánélet egyensúlyát 
támogató európai uniós jogszabályok
végrehajtását, valamint a munkavállalók 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt, valamint az európai üzemi 
tanácsok jobb megvalósítására van 
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szükség.

Or. en

Módosítás 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok támogatják az európai 
mikrofinanszírozási eszközt mint annak 
példáját, hogy hogyan ötvözhetők a 
gazdasági és szociális intézkedések a 
gazdasági növekedés és a foglalkoztatás 
fellendítése érdekében
A nemzeti és európai mikrofinanszírozási 
eszközöket olyan konkrét képzési és 
mentorprogramoknak, valamint szociális 
juttatási rendszereknek kell kísérniük, 
amelyek a vállalkozás elindítását követő 
első évben biztosítják a minimális bevételt 
annak érdekében, hogy a vállalkozás 
reális választási lehetőség legyen.

Or. en

Módosítás 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak támogatniuk kell az 
olyan, megfelelő finanszírozást 
szükségessé tevő közérdekű szociális 
szolgáltatásokat is, mint a munkaügyi, az 
egészségügyi és a lakhatási szolgáltatások, 
és be kell ruházniuk azokba.

Or. en
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Módosítás 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak 
alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy 
2020-ra 75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti 
nők és férfiak foglalkoztatási rátája, 
többek között a fiatalok, az idős és az 
alacsonyan képzett munkavállalók 
fokozott részvétele, valamint a legális 
bevándorlók jobb integrációja révén.

Az elkövetkező évek gyenge növekedési 
kilátásai – melyekhez társul még a 
tagállamok korai költségvetési 
konszolidációra vonatkozó döntése –
pusztító hatással lehet az európai 
foglalkoztatásra nézve, és fennáll annak a 
lehetősége, hogy akár további ötmillió 
munkahely is megszűnik. A 
tagállamoknak azzal a céllal kell 
irányítaniuk gazdaságpolitikájukat és az 
EU 2020 stratégiát, hogy elérjék a 2014-re 
nettó legalább négymillió új (méltányos és 
túlnyomórész zöld) munkahely 
megteremtésére vonatkozó középtávú 
célkitűzést. Éppen ezért a tagállamoknak 
– az európai és a nemzeti költségvetések 
bevételi oldalának olyan eszközök révén 
történő növelése segítségével, mint az
eurókötvények vagy az illegális 
foglalkoztatás és az adócsalás elleni harc 
– meg kell erősíteniük a munkaerőpiac 
keresleti oldalát, és növelniük kell a 
növekedési beruházásokat.

Or. en

Módosítás 206
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
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férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók, a fogyatékkal élők
fokozott részvétele, valamint a legális 
bevándorlók jobb integrációja révén.

Or. el

Módosítás 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok (90%-ot elérő), az idős és az 
alacsonyan képzett munkavállalók
részvételének fokozása, valamint a legális 
bevándorlók jobb integrációja révén.

Or. pl

Módosítás 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idősek –különösen az idős
nők – és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a bevándorlók jobb integrációja 
révén.

Or. de
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Módosítás 209
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós munkaerő-piaci 
politikai cél az, hogy 2020-ra 75 %-ra 
nőjön a 20–64 év közötti nők és férfiak 
foglalkoztatási rátája, többek között a 
fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

Or. nl

Módosítás 210
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közöttiek
foglalkoztatási rátája, mind a nők, mind a 
férfiak vonatkozásában, többek között a 
fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

Or. en
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Módosítás 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nők foglalkoztatási rátájának 75%-ra 
kell emelkednie, amely a gazdasági 
függetlenséget biztosító, legalább 50%-os 
munkaidőt foglalja magában.

Or. en

Módosítás 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az 55 és 64 év közötti korosztályban a 
foglalkoztatási arányt 60%-ra kell 
növelni.

Or. en

Módosítás 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A fiatalok munkanélküliségi rátája nem 
lehet nagyobb, mint az általános 
munkanélküliségi ráta, és azt 2015-re 
10%-ra kell csökkenteni.

Or. en
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Módosítás 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés – 4 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Minden tagállamban létre kell hozni egy 
olyan ifjúsági garanciát, amely legfeljebb 
négyhónapos munkanélküli időszakot 
követően munkahelyet, oktatást vagy 
továbbképzést garantál minden 25 év 
alatti fiatal számára.

Or. en

Módosítás 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő, képzett munkaerő,
a munkaminőség fokozása és az egész 
életen át tartó tanulás ösztönzése

8. iránymutatás: Az oktatás, a képzés és a 
továbbképzés szintjének fejlesztése a 
munkavállalók körében, és az egész életen 
át tartó tanulás ösztönzése

Or. de

Módosítás 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a 
munkaminőség fokozása és az egész életen 
át tartó tanulás ösztönzése

8. iránymutatás: A munkaerő
képzettségének fejlesztése, a tisztességes 
munka és a munkaminőség megerősítése
és az egész életen át tartó tanulás 
ösztönzése
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Or. en

Módosítás 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, 
a munkaminőség fokozása és az egész 
életen át tartó tanulás ösztönzése

8. iránymutatás: A munkaminőség és az 
egész életen át tartó tanulás támogatása, a 
munkaerő képzettségének fejlesztése 

Or. en

Módosítás 218
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2020-ig 10%-ra 
csökkenjen az iskolából kimaradók 
aránya, a felsőfokú vagy ennek megfelelő 
végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké 
pedig egyidejűleg legalább 40%-ra nőjön.

Or. en

Módosítás 219
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
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készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket,
rugalmasabbá kell tenniük azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok állampolgárai számára, hogy 
egy másik tagállamban részesüljenek a 
szociális biztosítási rendszer előnyeiből, az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítésével 
és a kezdeti időszakra vonzó adó- és 
szociális biztosítási hozzájárulási kulcsok 
felkínálásával ösztönözniük kell a 
vállalkozások –többek között 
munkavállalók általi – beindítását, 
ösztönözniük kell a nyugdíjasok 
munkavállalását, a transzverzális 
kompetenciák megszerzésére és 
kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk – szükség esetén a 
vállalkozások számára támogatás, illetve 
adó- vagy szociális ösztönzők 
biztosításával –, valamint ezzel egy időben 
ösztönözniük kell a magasan képzett 
munkavállalók – köztük a kutatók –
képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. fr
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Módosítás 220
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, kihasználva valamennyi uniós, 
nemzeti vagy regionális szinten, akár az 
állami, akár a magánszektorban 
rendelkezésre álló forrását, és ezzel a 
szelektív politikák alapján prioritást élvező 
csoportokat kell megcélozni. A szükséges 
erőforrások biztosítása érdekében az 
ágazat két oldalának szabályokat kell 
kialakítania a munka és a képzés 
ötvözésének új módozataira vonatkozóan, 
különös figyelmet fordítva a nemek közötti 
egyenlőség és a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségének kérdéseire. 
Biztosítani kell a második esélyt, lehetővé 
téve ezáltal valamennyi felnőtt számára, 
hogy tovább képezze magát, valamint 
célzott bevándorlási és integrációs politikát 
kell kialakítani. Az európai képesítési 
keretrendszer (EKKR) alapján – melyet a
Bizottságnak mindenfajta további csúszás 
nélkül véglegesen el kell fogadnia – a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
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képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. it

Módosítás 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak támogatniuk kell a tudás 
és a készségek széles kínálatát annak 
érdekében, hogy a munkavállalók a 
munkaerőpiac mindhárom területén 
folyamatosan zajló átszervezési 
folyamatok és változások közepette olyan 
állandó, teljes munkaidős álláshoz 
juthassanak, amely biztosítja számukra a
megélhetést, és szociális és kulturális 
tevékenységeket tesz lehetővé számukra. A 
minőségi alapoktatás és a vonzó 
szakképzés mellett hatékonyan kell 
ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy bármikor tovább képezze 
magát, valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek és az idős 
munkavállalók támogatására és
foglalkoztathatóságára kell
összpontosítaniuk, valamint az oktatási, 
képzési és továbbképzési lehetőségek terén 
küzdeniük kell a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, és ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
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képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. de

Módosítás 222
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A fenntarthatóbb 
gazdaság felé való szükségszerű 
eltolódáshoz a képességek folyamatos 
fejlesztésére lesz szükség. Ezért a 
tagállamoknak át kell dolgozniuk képzési 
rendszerüket annak biztosítása érdekében, 
hogy a munkavállalók hozzáigazíthassák 
készségeiket a kompetencia alapú képzési 
rendszereken nyugvó fenntartható 
gazdaság munkaerő-piaci igényeihez; A 
minőségi alapoktatás és a vonzó 
szakképzés mellett hatékonyan kell 
ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
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időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. en

Módosítás 223
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés és az oktatási 
rendszer és a munkaerőpiac közötti 
szükséges koordináció mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és a 
munkájukat elvesztett idős munkavállalók 
foglalkoztathatóságára kell
összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. el
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Módosítás 224
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket,
figyelembe véve a szociális vívmányok 
mobilitását, transzverzális kompetenciák 
megszerzésére és kreativitásra kell 
ösztönözniük, az alacsonyan képzettek 
támogatására és az idős munkavállalók 
foglalkoztathatóságára kell 
összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését. Az európai térségen 
belüli munkaerőpiacokon a mobilitás 
elősegítéséhez kívánatos a képesítésekre 
és készségekre vonatkozó általános 
szabályok kialakítása.

Or. nl
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Módosítás 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet annak érdekében, hogy 
az egyének számára életük minden 
szakaszában több és jobb képesítések és 
szakmai készségek elérését tegyék 
lehetővé, ami a hatékony és fenntartható 
növekedés előfeltételét jelenti. A minőségi 
alapoktatás és a vonzó szakképzés mellett 
hatékonyan kell ösztönözni az egész életen 
át tartó tanulásra, második esélyt kell 
kínálni, lehetővé téve ezáltal valamennyi 
felnőtt számára, hogy tovább képezze 
magát, valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. it
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Módosítás 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra és második esélyt kell kínálni. A 
tagállamoknak „második esélyt” kell 
biztosítaniuk a 25 és 26 év közötti fiatalok 
számára, melynek magában kell foglalnia 
az oktatás vagy szakképzés kötelező 
felajánlását is. Ezenkívül lehetővé kell 
tenni valamennyi felnőtt számára, hogy 
tovább képezze magát, valamint célzott 
bevándorlási és integrációs politikát kell 
kialakítani. A tagállamoknak ki kell 
alakítaniuk a megszerzett szakismeretek 
elismerési rendszerét, meg kell szüntetniük 
a munkavállalók foglalkoztatási és 
földrajzi mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. en

Módosítás 227
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős és fiatal munkavállalók 
foglalkoztathatóságára kell 
összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

Or. en

Módosítás 228
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a
foglalkoztathatóságot és a 

A tagállamok számára elsődleges 
fontosságú az ipar követelményeinek és a
munkaerőpiac jövőbeni igényeinek 
megfelelő, magas minőségű alapoktatás és 
a vonzó szakképzés biztosítása. Ezeket 
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termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó
tanulásra, második esélyt kell kínálni,
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák 
megszerzésére és kreativitásra kell 
ösztönözniük, az alacsonyan képzettek 
támogatására és az idős munkavállalók 
foglalkoztathatóságára kell 
összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

második esélyt kínáló képzési 
ajánlatoknak és az egész életen át tartó
tanulás hatékony ösztönzésének kell
kiegészítenie, amelynek során a szociális 
partnereket fel kell szólítani a szükséges 
idő rendelkezésre bocsátására és a 
szakképzés anyagi támogatására. A 
tagállamok különösen arra kötelezik 
magukat, hogy az iskolából kimaradók 
arányát 10% alá csökkentsék, a migrációs
és integrációs politikát pedig nyelvtanulási 
és társadalomtudományi ajánlatokkal 
egészítsék ki. A tagállamoknak ezenkívül
ki kell alakítaniuk a megszerzett 
szakismeretek és készségek elismerési 
rendszerét

Or. en

Módosítás 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavállalók által szorgalmazott 
földrajzi és határokon átnyúló mobilitás 
nem vezethet a munkakörülmények 
romlásához vagy a nyugdíjak és 
munkanélküli ellátások csökkentéséhez. A 
földrajzi mobilitás semmiképpen sem 
vezethet a szociális normák 
csökkentéséhez.

Or. en
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Módosítás 230
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az egész életen át tartó 
tanulásra irányuló azon hatékony 
stratégiákat, amelyek minden iskola, 
vállalkozás, közhatóság számára 
elérhetők, beleértve a megfelelő 
ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett 
és idősebb munkavállalók tekintetében.
A tagállamoknak egyéni karrierterveket 
kell kidolgozniuk, hogy képzést 
biztosíthassanak a munkakeresők 
számára.
Biztosítani kell a zöld munkahelyek 
irányába való méltányos átmenetet, a 
munkavállalók nemzeti és regionális 
szinten támogatott átképzése révén 
lehetővé téve a zöld ágazatokba való 
zökkenőmentes átmenetet.
Minden emberi erőforrást, készséget és 
tudást ki kell használni azáltal, hogy a 
nők számára egyenlő esélyeket 
biztosítanak a továbbképzés és az egész 
életen át tartó tanulás terén.

Or. en

Módosítás 231
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak ki kell egészítenie az 
élethosszig tartó tanulás keretrendszerét 
egy, a környezetvédelemre, 
éghajlatváltozásra és fenntartható 
fejlődésre vonatkozó kilencedik 
kulcskompetenciával, amely 
elengedhetetlen egy tudás alapú 
társadalomban.

Or. en

Módosítás 232
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett és a minőségi munkahelyekhez és 
képzési lehetőségekhez való hozzáférés 
kapcsán el kell kerülniük a nemek szerinti 
szegmentációt. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
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készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A munkaerő-
piaci politikák kiegyensúlyozottságának 
biztosítása érdekében tisztességes 
jövedelmet és az egészségvédelem magas 
szintjét biztosító, megfelelő 
munkahelyeket kell létrehozni. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. de

Módosítás 233
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások 
révén ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 

A szociális partnerekkel és a 
vállalkozásokkal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás javítása, a vállalkozói készség 
erősítése és a szükséges minőségi 
követelmények jobb előrejelzése mellett. A 
humán erőforrások fejlesztését, a magas 
színvonalú képzést és továbbképzést közös
egyéni, munkáltatói és állami pénzügyi 
hozzájárulások révén kell finanszírozni. A
minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítását és az
iskolából kimaradók képzési rendszerbe 
történő újbóli bevonását mindenkor 
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illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

lehetővé kell tenni.

A tagállamoknak beruházásokat kell 
végrehajtaniuk a képzési rendszerek terén, 
hogy teljesüljön a gazdaságilag aktív 
népesség szakképzettségének növelésére 
irányuló cél, figyelembe véve az 
informális és a nem formális közegben 
való tanulást is. Ennek során különösen a 
foglalkoztathatóságra irányuló 
reformoknak – a továbbképzés vagy az 
információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) területén elsajátítandó 
készségek révén – olyan fő kompetenciák 
megszerzését kell elősegíteniük, amelyekre 
minden munkavállalónak szüksége van 
ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban 
sikert érjen el. Lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy rendszeressé és 
megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük 
az oktatási rendszereket, egyrészt 
rugalmas tanulási lehetőségeket biztosító 
nemzeti képesítési keretrendszerek 
végrehajtása, másrészt a képzési 
rendszerek és a munka világa között 
létrejövő partnerségek ösztönzése révén, 
hogy jelentősen növeljék a magasabb fokú 
iskolai végzettséggel és szakmai 
képesítéssel rendelkezők arányát.
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Módosítás 234
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, szükség 
esetén adó- vagy szociális ösztönzőkkel,
továbbképzési lehetőségeket – például
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk, ide értve az 
egyéni támogatást is. A készségfejlesztés 
és az előkészítő politikák rendszeres 
ellenőrzése segíthet a fejlesztésre szoruló 
területek azonosításában, és fokozhatja az 
oktatási és képzési rendszerek munkaerő-
piaci szükségletekhez való 
alkalmazkodását. E célkitűzések 
végrehajtása érdekében a tagállamoknak a 
lehető legteljesebb mértékben 
mozgósítaniuk kell az uniós forrásokat. E 
célból a tagállamoknak lépéseket kell 
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tenniük az ezen alapok céljairól és a 
felhasználás feltételeiről szóló 
információk közzétételére.

Or. fr

Módosítás 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 

Ki kell alakítani a készségek folyamatos 
fejlesztésére vonatkozó felelősségnek az 
állam, a munkáltatók és a munkavállalók 
közötti megosztását leíró modelleket. A 
szociális partnerekkel és az üzleti világgal 
együttműködésben a tagállamoknak 
javítaniuk kell a képzési lehetőségekhez 
való hozzáférést és meg kell erősíteniük az 
oktatási és karrier-tanácsadást, az új 
álláshelyekről és -lehetőségekről adott 
rendszeres tájékoztatás, a vállalkozói 
készség erősítése és a szükséges készségek 
jobb előrejelzése mellett. Mind a nemek 
közötti egyenlőség, mind a munkaerő-
piaci kínálat biztosítása szempontjából 
kulcsfontosságú a nők és leányok számára 
az ahhoz szükséges feltételek 
megteremtése, hogy beléphessenek azokba 
az ágazatokba, amelyekben a nők 
jelentősen alulreprezentáltak, és hogy 
leküzdjük az ezen ágazatokban továbbra is 
uralkodó sztereotípiákat. Közös állami, 
egyéni és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a 
humán erőforrás fejlesztésébe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint 
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt. A nemzeti 
költségvetéseket és az uniós költségvetést, 
beleértve az Európai Szociális Alapot és 
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alapot, úgy kell koordinálni és alakítani, 
hogy a társadalmat egy fenntartható 
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mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

gazdaságra készítsék fel. A tagállamoknak 
a szociális partnerekkel együtt támogatniuk 
kell a fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 236
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások 
révén ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 

A szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést –
beleértve a szakképzést is –, és meg kell 
erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás elősegítése, a vállalkozói 
készség erősítése és a szükséges minőségi 
követelmények jobb előrejelzése mellett. A 
humán erőforrások fejlesztését, a magas 
színvonalú képzést és továbbképzést közös
egyéni, munkáltatói és állami pénzügyi 
hozzájárulások révén kell finanszírozni. A
minőségi oktatás és képzés mindenki 
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partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

számára történő biztosítását és az
iskolából kimaradók képzési rendszerbe 
történő újbóli bevonását mindenkor 
lehetővé kell tenni. A tagállamoknak össze 
kell hangolniuk a képzési rendszerek 
terén végrehajtott beruházásokat, és 
javítaniuk kell hatékonyságukat annak 
érdekében, hogy teljesüljön a 
gazdaságilag aktív népesség 
szakképzettségének növelésére irányuló 
cél. Ennek során különösen a 
foglalkoztathatóságra irányuló 
reformoknak – a továbbképzés vagy az 
információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) területén elsajátítandó 
készségek révén – olyan fő kompetenciák 
megszerzését kell elősegíteniük, amelyekre 
minden munkavállalónak szüksége van 
ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban 
sikert érjen el. Lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy rendszeressé és 
megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük 
az oktatási rendszereket, egyrészt 
rugalmas tanulási lehetőségeket biztosító 
nemzeti képesítési keretrendszerek 
kialakítása, másrészt a képzési rendszerek
és a munka világa között létrejövő 
partnerségek ösztönzése révén, hogy 
jelentősen növeljék a magasabb fokú 
iskolai végzettséggel és szakmai 
képesítéssel rendelkezők arányát.

Or. en

Módosítás 237
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
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lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és -
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség 
erősítése, az innovációs beruházások 
ösztönzése – amelyek mind a kutatási, 
mind a fejlesztési szakaszukban 
munkahelyeket hozhatnak létre – és a 
szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például a 
magas minőségű, a szükséges szociális 
juttatásokat biztosító szakmai 
gyakorlatokat – kell kínálniuk, és a fiatalok 
munkanélkülivé válása esetén gyorsan be 
kell avatkozniuk. A készségfejlesztés és az 
előkészítő politikák rendszeres ellenőrzése 
segíthet a fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. el

Módosítás 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés



PE442.935v02-00 170/230 AM\820832HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás és annak elősegítését szolgáló 
megfelelő intézkedések, a vállalkozások 
oktatásban, képzésben és továbbképzésben 
való részvételének erősítése és a szükséges 
készségek jobb előrejelzése mellett. Közös 
állami és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a
személyzeti tervezésbe és fejlesztésbe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint 
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt. A 
tagállamoknak a szociális partnerekkel 
együtt támogatniuk kell a fiatalokat, 
elsősorban a nem dolgozó, illetve nem 
tanuló fiatalokat: az iskolai végzettséggel 
rendelkező vagy a nélküli fiatalok
elhelyezkedését segítő programokat kell 
létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket –
például szakmai gyakorlatokat – kell 
kínálniuk, és a fiatalok munkanélkülivé 
válása esetén gyorsan be kell avatkozniuk.
A készségfejlesztés és az előkészítő 
politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és elérheti, hogy az 
oktatási és képzési rendszerek még inkább 
a munkaerőpiac növekedési területei 
irányában alakuljanak. E célkitűzések 
végrehajtása érdekében a tagállamoknak a 
lehető legteljesebb mértékben 
mozgósítaniuk kell az uniós forrásokat.

Or. de
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Módosítás 239
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Az oktatási intézmények és a 
vállalkozások közötti kapcsolat 
ösztönzésének biztosítania kell, hogy az 
oktatási kínálat és a munkaerő-piaci 
elvárások egymással nagyobb 
összhangban legyenek. Közös állami, 
egyéni és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a 
humán erőforrás fejlesztésébe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint 
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt. A 
tagállamoknak a szociális partnerekkel 
együtt támogatniuk kell a fiatalokat, 
elsősorban a nem dolgozó, illetve nem 
tanuló fiatalokat: a frissen végzettek 
elhelyezkedését segítő programokat kell 
létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket –
például fizetett szakmai gyakorlatokat –
kell kínálniuk, és a fiatalok 
munkanélkülivé válása esetén gyorsan be 
kell avatkozniuk. A készségfejlesztés és az 
előkészítő politikák rendszeres ellenőrzése 
segíthet a fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.
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Módosítás 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például a
szakmai készségek megszerzését és a 
munkalehetőségek biztosítását célzó 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.
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Módosítás 241
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel, az üzleti világgal
és valamennyi érdekelt féllel
együttműködésben a tagállamoknak 
javítaniuk kell a képzési lehetőségekhez 
való hozzáférést és meg kell erősíteniük az 
oktatási és karrier-tanácsadást, az új 
álláshelyekről és –lehetőségekről adott 
rendszeres tájékoztatás, a vállalkozói 
készség erősítése és a szükséges készségek 
jobb előrejelzése mellett. Közös állami, 
egyéni és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a 
humán erőforrás fejlesztésébe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt. A 
tagállamoknak a szociális partnerekkel 
együtt támogatniuk kell a fiatalokat, az 
időseket, és különösen a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat és időseket:
adott esetben a frissen végzettek 
elhelyezkedését segítő programokat kell 
létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket
kell kínálniuk – például szakmai 
gyakorlatokat és nem szakmai képzést 
minden korosztály számára –, és a fiatalok 
munkanélkülivé válása esetén gyorsan be 
kell avatkozniuk. A készségfejlesztés és az 
előkészítő politikák rendszeres ellenőrzése 
segíthet a fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.
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Módosítás 242
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség és a 
kkv-k erősítése és a szükséges készségek 
jobb előrejelzése mellett. Közös állami, 
egyéni és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a 
humán erőforrás fejlesztésébe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint 
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt. A 
tagállamoknak a szociális partnerekkel 
együtt támogatniuk kell a fiatalokat, 
elsősorban a nem dolgozó, illetve nem 
tanuló fiatalokat: a frissen végzettek 
elhelyezkedését segítő programokat kell 
létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket –
például szakmai gyakorlatokat – kell 
kínálniuk, és a fiatalok munkanélkülivé 
válása esetén gyorsan be kell avatkozniuk.
A készségfejlesztés és az előkészítő 
politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. en
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Módosítás 243
Jutta Steinruck

Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak növelniük kell a 
közlekedésbe, az energetikába, a 
távközlésbe és az informatikai 
infrastruktúrákba történő befektetéseket, 
és teljes mértékben ki kell aknázniuk az 
európai strukturális alapokat, amelyek 
szabályait átláthatóvá kell tenni, 
eljárásaikat pedig egyszerűsíteni kell a 
potenciális kedvezményezettek uniós
finanszírozással folyó programokban való 
részvételének ösztönzése érdekében. 
Ennek elérésére a tagállamoknak az 
integrált megközelítéssel összhangban 
kapcsolódási pontokat kell teremteniük 
kohéziós politikáik és más meglévő 
ágazati politikáik között, mivel a kohézió 
erőt adó eszköz a kihasználatlan potenciál 
kiaknázására, amely csökkenti az 
országok és régiók közötti strukturális 
különbségeket, fokozza a növekedést és 
javítja az EU régióinak versenyképességét 
a globalizált világban, ellensúlyozza a 
világszintű gazdasági válság hatásait és 
szociális tőkét teremt az Unióban.

Or. de

Módosítás 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi oktatási szakmát – az óvódai 
nevelőktől kezdve – jobban el kell ismerni 
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tisztességes munkakörülmények és 
folyamatos továbbképzés biztosítása, 
valamint egy nemi kvóta alkalmazása 
révén.

Or. en

Módosítás 245
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
fiatalok tudományos kutatási 
tevékenységét azáltal, hogy számukra az 
Európai Szociális Alap által finanszírozott 
programok keretében kutatói 
ösztöndíjakat és nemzetközi mobilitást 
nyújtanak.

Or. en

Módosítás 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bizonytalan és rossz minőségű 
foglalkoztatás, a nem egészséges verseny 
és az adókikerülés Unión belüli leküzdése 
érdekében a tagállamoknak egész 
Európára kiterjeő megközelítést kell 
kialakítaniuk a munka minőségének 
biztosítása, a leginkább kiszolgáltatottak 
munkakörülményeinek javítása és a 
szociális dömping megelőzése érdekében. 
A tagállamoknak a szociális partnerekkel 
szoros együttműködésben emellett 
gyorsítaniuk kell a végrehajtást, a 
nyomon követést, az ellenőrzést és a 
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szankciókat, a fenntartható 
munkahelyteremtést és a fenntartható, 
zöld munkahelyekre irányuló stratégiát.

Or. en

Módosítás 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatalok, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalok támogatására a 
tagállamoknak a szociális partnerekkel és 
a civil társadalommal együttműködve a 
frissen végzettek elhelyezkedését segítő, 
valamint képzési és továbbképzési 
lehetőségeket – például szakmai 
gyakorlatokat – nyújtó programokat kell 
életbe léptetniük, és a fiatalok 
munkanélkülivé válása esetén gyorsan be 
kell avatkozniuk.

Or. en

Módosítás 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A készségfejlesztés és a jövőbeni igényekre 
felkészítő politikák teljesítményének 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási 
és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
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forrásokat.

Or. en

Módosítás 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az egész életen át tartó 
tanulásra irányuló hatékony stratégiákat, 
amelyek az európai megállapodásoknak 
megfelelően minden iskola, vállalkozás, 
közhatóság és háztartás számára 
elérhetőek, és magukban foglalják a 
megfelelő ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett 
és idősebb munkavállalók tekintetében. Az 
innovációtól és az esélyegyenlőségtől való 
függés fokozódásának megfelelően 
javítani kell az oktatás, a képzés és az 
egész életen át tartó tanulás közötti 
együttműködést. Ezt az együttműködést a 
GDP legalább 7%-ának megfelelő 
összeggel kell finanszírozni.
Az oktatásnak és képzésnek olyan 
képesítésekre és készségekre kell 
irányulnia, amelyekkel az embereknek a 
hosszú távú munkaerő-piaci kilátások 
érdekében rendelkezniük kell.
Az új foglalkoztatási igényekre, 
kulcsfontosságú kompetenciákra és a 
készségekkel kapcsolatos jövőbeni 
követelményekre a képesítések 
előrejelzésének és átláthatóságának, 
tényleges és határokon átnyúló 
elismerésének és a nem formális és 
formális tanulás érvényesítésének javítása 
révén kell reagálni. Minden emberi 
erőforrást, készséget és tudást ki kell 
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használni azáltal, hogy a nők egyenlő 
esélyeket kapnak a továbbképzés és az 
egész életen át tartó tanulás terén. 2014-ra 
el kell érni, hogy a felnőttek további 15 %-
a részt vegyen az egész életen át tartó 
tanulásban. A munkaadókat kötelezni kell 
az egész életen át tartó tanulás keretében 
a továbbképzések lehetővé tételére és 
támogatására, valamint életkor alapú 
munkahelyek létrehozására. A 
szakképzésnek javítania kell az emberek 
foglalkoztathatóságát a társaságok 
megszűnése esetén.
E tekintetben az oktatásnak díjmentesnek 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a régiók közötti 
társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében kötelezettséget kell 
vállalniuk nemzeti céljaik kiegészítésére 
és összehangolására.

Or. en

Módosítás 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. iránymutatás: Fenntartható 
munkahelyteremtés és a fenntartható, zöld 
munkahelyekre irányuló stratégia
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Egy intelligensebb, fenntarthatóbb és 
inkluzívabb gazdaság elérése érdekében
az EU-nak a készségeket, munkahelyeket 
átalakító és a társadalmat átformáló, 
környezetbarát foglalkoztatási stratégiára 
van szüksége.
E stratégiának ki kell terjednie az új zöld 
munkahelyeket megteremtő, intelligens 
beruházásokra; a meglévő munkahelyek 
környezetbaráttá tételét célzó ösztönzőkre; 
a munkavállalók fejlődését segítő és 
szükség szerint átképzésüket lehetővé tevő 
képzésre és az egész életen át tartó 
tanulásra irányuló befektetésekre; egy, az 
átmenet biztonságára vonatkozó 
keretmegállapodásra, ideértve a képzéshez 
és megfelelő társadalombiztosításhoz való 
jogot a munkahelyváltás alatt; egy, a 
szociális partnerek közötti, az egész életen 
át tartó tanulásra és a munkahelyi 
képzésre vonatkozó megállapodásra; 
valamint az átképzések és a munkahelyi 
szervezetek átalakításának széles körű 
támogatására;
A tagállamoknak és az EU-nak 
munkahelyteremtésre irányuló 
erőfeszítéseiket arra kell 
összpontosítaniuk, hogy támogassák a 
hanyatló ipari térségekben tevékenykedő 
vállalkozások és munkavállalók olyan 
ágazatokra való áttérését, amelyekben új 
és fenntartható munkahelyek jönnek 
létre; hozzanak létre támogató 
infrastruktúrát azon új gazdasági 
területek számára, amelyekben megvan a 
potenciál a fenntartható munkahelyek 
teremtésére; hajtsanak végre 
befektetéseket az oktatásba, az 
innovációba és a kutatásba, különösen a 
munkaerőpiac fő motorját képező kkv-k 
vonatkozásában; erősítsék meg az 
általános érdekű szolgáltatásokban rejlő 
munkalehetőségeket, a 
munkahelyteremtés célját a pozitív aktív 
befogadás szempontjaival összekötve; a 
közberuházásokat irányítsák a 
fenntartható, jó minőségű 
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munkahelyekre.

Or. en

Módosítás 252
Őry Csaba

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. iránymutatás: A szociális és gazdasági 
kohéziós politika megerősítése a 
foglalkoztatás támogatására
A tagállamok elkötelezik magukat aziránt, 
hogy közösen kidolgozzák, kiegészítsék, 
összehangolják és kiigazítsák nemzeti 
célkitűzéseiket az egyes tagállamokban és 
egymás között, oly módon, hogy a 
gazdasági fejlődés terén a régiók között 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkenjenek.
A tagállamok tisztában vannak azzal, 
hogy a kohéziós politika olyan hatásos 
eszköz, amely támogatja az 
iránymutatásokat, de ugyanakkor nincs 
alárendelve azoknak, azáltal, hogy 
figyelembe veszi a regionális 
sajátosságokat, támogatja a régiókat a 
társadalmi és gazdasági nehézségeik 
leküzdésében és az egyenlőtlenségek 
csökkentésében. 
Integrált megközelítést, többszintű 
irányítási és partnerségi elveket kell az 
irányítás középpontjába állítani és a 
stratégia mozgatójává tenni, mivel 
különösen a regionális és helyi szinteknek 
fontos szerepet kell játszaniuk az Unióban 
élő megszámlálhatatlan gazdasági és 
társadalmi szereplő, elsősorban pedig a 
kkv-k elérésének megkönnyítésében. 
A kohéziós politika ezért nem pusztán 
stabil pénzügyi hozzájárulások forrása, 
hanem a gazdasági fejlődés hatékony 
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eszköze, valamint foglalkoztatást segítő 
eszköz az Unió összes régiója számára. 
A tagállamoknak növelniük kell a 
közlekedésbe, az energetikába, a 
távközlésbe és az informatikai 
infrastruktúrákba történő befektetéseket, 
és teljes mértékben ki kell aknázniuk az 
európai strukturális alapokat. 
A kifizetési rendszerek egyszerűsítésével 
ösztönözni kell a potenciális 
kedvezményezettek részvételét az Unió 
társfinanszírozásával folyó 
programokban. 
Ennek elérésére a tagállamoknak az 
integrált megközelítéssel összhangban 
kapcsolódási pontokat kell teremteniük 
kohéziós politikáik és más meglévő 
ágazati politikáik között, mivel a kohézió 
nem csupán költségekkel jár, hanem erőt 
adó eszköz a kihasználatlan potenciál 
kiaknázására, amely csökkenti az 
országok és régiók közötti strukturális 
különbségeket, fokozza a növekedést és 
javítja az uniós régiók versenyképességét 
a globalizált világban, ellensúlyozza a 
világszintű gazdasági válság hatásait és 
szociális tőkét teremt az Unióban.

Or. en

Módosítás 253
Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. iránymutatás: A kohéziós politika 
megreformálása és megerősítése a 
foglalkoztatás támogatására 
A tagállamok elkötelezik magukat aziránt, 
hogy közösen kidolgozzák, kiegészítsék, 
összehangolják és kiigazítsák nemzeti 
célkitűzéseiket az egyes tagállamokban és 



AM\820832HU.doc 183/230 PE442.935v02-00

HU

egymás között, oly módon, hogy a 
gazdasági fejlődés terén a régiók között 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkenjenek.
A tagállamok tisztában vannak azzal, 
hogy a kohéziós politika olyan hatásos 
eszköz, amely támogatja az 
iránymutatásokat, de ugyanakkor nincs 
alárendelve azoknak, azáltal, hogy 
figyelembe veszi a regionális 
sajátosságokat, támogatja a régiókat a 
társadalmi és gazdasági nehézségeik 
leküzdésében és az egyenlőtlenségek 
csökkentésében. Integrált megközelítést, 
többszintű irányítási és partnerségi elveket 
kell az irányítás középpontjába állítani és 
a stratégia mozgatójává tenni, mivel 
különösen a regionális és helyi szinteknek 
fontos szerepet kell játszaniuk az Unióban 
élő és különösen a szociális gazdaságban 
működő megszámlálhatatlan gazdasági és 
társadalmi szereplő, elsősorban pedig a 
kkv-k elérésének megkönnyítésében. A 
kohéziós politika ezért nem pusztán stabil 
pénzügyi hozzájárulások forrása, hanem a 
gazdasági fejlődés hatékony eszköze, 
valamint foglalkoztatást segítő eszköz az 
Unió összes régiója számára. 
A tagállamoknak növelniük kell a 
közlekedésbe, az energetikába, a 
távközlésbe és az informatikai 
infrastruktúrákba történő befektetéseket, 
és teljes mértékben ki kell aknázniuk az 
európai strukturális alapokat, amelyek 
szabályait és eljárásait össze kell hangolni 
egymással a kifizetési rendszerek 
egyszerűsítése, valamint az Unió 
társfinanszírozásával folyó programokban 
a potenciális kedvezményezettek 
részvételének ösztönzése érdekében. 
Ennek elérésére a tagállamoknak az 
integrált megközelítéssel összhangban
kapcsolódási pontokat kell teremteniük 
kohéziós politikáik és más meglévő 
ágazati politikáik között, mivel a kohézió 
nem csupán költségekkel jár, hanem erőt 
adó eszköz a kihasználatlan potenciál 
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kiaknázására, amely csökkenti az 
országok és régiók közötti strukturális 
különbségeket, fokozza a növekedést és 
javítja az uniós régiók versenyképességét 
a globalizált világban, ellensúlyozza a 
világszintű gazdasági válság hatásait és 
szociális tőkét teremt az Unióban.

Or. es

Módosítás 254
Göncz Kinga

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. iránymutatás: A kohéziós politika 
megreformálása és megerősítése a 
foglalkoztatás támogatására
A tagállamok elkötelezik magukat aziránt, 
hogy közösen kidolgozzák, kiegészítsék, 
összehangolják és kiigazítsák nemzeti 
célkitűzéseiket az egyes tagállamokban és 
egymás között, oly módon, hogy a 
gazdasági fejlődés terén a régiók között 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkenjenek.
A tagállamok tisztában vannak azzal, 
hogy a kohéziós politika olyan hatásos 
eszköz, amely támogatja az 
iránymutatásokat, de ugyanakkor nincs 
alárendelve azoknak, azáltal, hogy 
figyelembe veszi a regionális 
sajátosságokat, támogatja a régiókat a 
társadalmi és gazdasági nehézségeik 
leküzdésében és az egyenlőtlenségek 
csökkentésében. Integrált megközelítést, 
többszintű irányítási és partnerségi elveket 
kell az irányítás középpontjába állítani és 
a stratégia mozgatójává tenni, mivel 
különösen a regionális és helyi szinteknek 
fontos szerepet kell játszaniuk az Unióban 
élő megszámlálhatatlan gazdasági és 
társadalmi szereplő, elsősorban pedig a 
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kkv-k elérésének megkönnyítésében. A 
kohéziós politika ezért nem pusztán stabil 
pénzügyi hozzájárulások forrása, hanem a 
gazdasági fejlődés hatékony eszköze, 
valamint foglalkoztatást segítő eszköz az 
Unió összes régiója számára.
A tagállamoknak növelniük kell a 
közlekedésbe, az energetikába, a 
távközlésbe és az informatikai 
infrastruktúrákba történő befektetéseket, 
és azok hatékonyságát és eredményességét 
az európai strukturális alapokat teljes 
mértékben kiaknázva javítaniuk kell, ez 
utóbbiak szabályait és eljárásait pedig 
össze kell hangolni egymással a kifizetési 
rendszerek egyszerűsítése, valamint az 
Unió társfinanszírozásával folyó 
programokban a potenciális 
kedvezményezettek részvételének 
ösztönzése érdekében. Ennek elérésére a 
tagállamoknak az integrált 
megközelítéssel összhangban kapcsolódási 
pontokat kell teremteniük a rendelkezésre 
álló különböző pénzügyi eszközök között 
és törekedniük kell azok egymást 
kiegészítő jellegére annak érdekében, 
hogy elérjék az EU 2020 stratégiában 
rögzített, intelligens, inkluzív és zöld 
növekedésre irányuló összetett célt, 
továbbá hogy hatékonyabban támogassák 
a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket 
és az összetett, többdimenziós 
hátrányokkal küzdő, leginkább 
kiszolgáltatott csoportokat, mivel a 
kohézió nem csupán költségekkel jár, 
hanem erőt adó eszköz a kihasználatlan 
potenciál kiaknázására, amely csökkenti 
az országok és régiók közötti strukturális 
különbségeket, fokozza a növekedést és 
javítja az EU régióinak versenyképességét 
a globalizált világban, ellensúlyozza a 
világszintű gazdasági válság hatásait és 
szociális tőkét teremt az Unióban.

Or. en
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Módosítás 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Melléklet – 9 iránymutatás – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési 
rendszerek teljesítményének javítása 
minden szinten, valamint a felsőoktatásban 
részt vevők számának növelése

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési 
rendszerek javítása minden szinten, 
valamint a felsőoktatásban részt vevők 
számának növelése

Or. en

Módosítás 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási, képzési és
továbbképzési rendszerek terén, elsősorban 
az uniós munkaerő szakképzettségének 
növelése céljából, lehetővé téve, hogy a 
munkaerő reagálni tudjon a munka 
világának gyors változásaira. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni a fiatalok és az oktatók
tanulmányútjainak elősegítésére. A 
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oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

tagállamoknak nyitottabbá és relevánsabbá 
kell tenniük az oktatási rendszereket, 
egyrészt nyitott tanulási lehetőségeket 
biztosító nemzeti képesítési 
keretrendszerek kialakítása – az idősebbek 
számára is –, másrészt az oktatási/képzési 
rendszerek és munka világa között 
létrejövő partnerségek ösztönzése révén.
Növelni kell az oktatói szakma vonzerejét.
A felsőoktatást nyitottabbá kell tenni a nem 
hagyományos diákok számára is, és 
növelni kell a felsőfokú oktatásban való 
részvételt. A tagállamoknak lépéseket kell 
tenniük a korai iskolaelhagyás 
megakadályozására, hogy csökkentsék a 
munkanélküli, illetve nem tanuló fiatalok 
számát. Az e rendszerekben különböző 
okokból részt venni nem tudók számára az 
elszegényedés megelőzésén túlmutató 
szociális védelmet kell biztosítani. A 
betegség és/vagy fogyatékosság miatt 
korábbi szakmájukat gyakorolni nem 
képes személyek számára különleges 
szakmai továbbképzési és/vagy átképzési 
intézkedéseket kell biztosítani.

Or. de

Módosítás 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 

Az oktatást és a kutatást az EU fejlesztési 
stratégiájának központi elemévé kell 
tenni, az oktatási és képzési szinteket és 
normákat a kiválóság és az igazságosság 
elvével összhangban emelve, annak 
érdekében, hogy új, a tanulásra 
összpontosító oktatási modell jöjjön létre, 
amely mindenki számára biztosítja a 
minőségi oktatást és képzést, továbbá 
javítja az oktatási eredményeket. A 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
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kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak –
különösen a foglalkoztathatóság, 
továbbképzés, IKT-készségek tekintetében 
– olyan fő kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el, így jelentősen 
növelniük kell a K+F-beruházások 
szintjét, és ki kell használniuk a hetedik 
keretprogram felülvizsgálatát és az új 
többéves pénzügyi keret kidolgozását, nem 
utolsósorban a foglalkoztathatóság, az 
egész életen át tartó tanulás és az IKT-
készségek javítása céljából.  Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. it
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Módosítás 258
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a zöld és
tudásalapú gazdaságban sikert érjen el.  
Ezzel összefüggésben a fenntarthatóság 
szempontja nem korlátozódhat csupán a 
környezettel kapcsolatos munkahelyek 
képzési kínálatára, hanem azt valamennyi 
képzési programnak az oktatás minden 
szintjén tartalmaznia kell, és 
finanszírozási előfeltétellé kell tenni. A 
tagállamoknak és a szociális partnereknek 
együttesen kell vállalniuk az átalakulás 
megelőző szemléletű kezelésével járó 
felelősséget. Lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy rendszeressé és 
megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
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másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. en

Módosítás 259
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. Hasonlóképpen 
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nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

kívánatos volna a tanulás ezen formáját a 
felsőoktatásban is fejleszteni. A 
tagállamoknak nyitottabbá és relevánsabbá 
kell tenniük az oktatási rendszereket, 
egyrészt rugalmas tanulási lehetőségeket 
biztosító nemzeti képesítési 
keretrendszerek kialakítása, másrészt az 
oktatási/képzési rendszerek és munka 
világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. A felsőoktatási 
intézményeknek nyújtott állami 
támogatást ahhoz a feltételhez kell kötni, 
hogy ezen intézmények partnerségeket 
alakítsanak ki vállalkozásokkal. Növelni 
kell az oktatói szakma vonzerejét. A 
felsőoktatást nyitottabbá kell tenni a nem 
hagyományos diákok számára is, és 
növelni kell a felsőfokú oktatásban való 
részvételt. A tagállamoknak lépéseket kell 
tenniük a korai iskolaelhagyás 
megakadályozására, hogy csökkentsék a 
munkanélküli, illetve nem tanuló fiatalok 
számát.

Or. fr

Módosítás 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
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szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. Különös hangsúlyt kell 
fektetni az oktatás minőségére, a 
felsőoktatási ágazatban pedig a frissen 
végzettek munkanélküliségének 
megfékezése érdekében a tanulmányok 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfeleltetésére. A reformoknak –
különösen a foglalkoztathatóság, 
továbbképzés, IKT-készségek tekintetében 
– olyan fő kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. pl

Módosítás 261
Evelyn Regner

Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
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tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A fellépés 
során a minőségi szakképzéshez és 
továbbképzéshez való hozzáférés 
tekintetében el kell kerülni a nemi alapú 
széttagolódást. A fellépésnek az oktatás 
minden területére ki kell terjednie (a 
koragyermekkori neveléstől kezdve a 
felsőoktatáson és a szakképzésen át a 
felnőttképzésig), figyelemmel az 
informális és nem formális kontextusra is.
A reformoknak – különösen a 
foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. de
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Módosítás 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok, így az idősebbek, az anyasági 
szabadságról a munkába visszatérő anyák 
és a fogyatékkal élők számára is, és 
növelni kell a munkaerőpiacon keresett 
szaktudás elsajátítását célzó oktatásban és 
képzésben való részvételt. A 
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tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. pl

Módosítás 263
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak még több erőforrást kell
áldozniuk az oktatási és képzési
rendszerekre, elsősorban az európai uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, többek között az oktatókra 
vonatkozó, objektív kritériumokon alapuló 
értékelési rendszerek bevezetése révén,
amelyekre mindenkinek szüksége van 
ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban 
sikert érjen el. Lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy rendszeressé és 
megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
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szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét, az oktatói képesítést a 
továbbképzésbe való folyamatos, egységes 
befektetésekkel felértékelve. A 
felsőoktatást nyitottabbá kell tenni a nem 
hagyományos diákok számára is, és 
növelni kell a felsőfokú oktatásban való 
részvételt. A tagállamoknak lépéseket kell 
tenniük a korai iskolaelhagyás 
megakadályozására, hogy csökkentsék a 
munkanélküli, illetve nem tanuló fiatalok 
számát.

Or. it

Módosítás 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszerek terén el kell kerülniük a 
költségvetési megszorításokat, és hatékony 
beruházásokat kell végrehajtaniuk,
elsősorban az uniós munkaerő 
szakképzettségének növelése céljából, 
lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
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tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. en

Módosítás 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak 
alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy
2020-ig 10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 
éveseké pedig legalább 40 %-ra nőjön.

A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy 
alakítják, hogy 2014-ig 10%-ra
csökkenjen az iskolából kimaradók aránya, 
a felsőfokú vagy ennek megfelelő 
végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké 
pedig 2014-ig legalább 40%-ra nőjön.
Megfelelő lépéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy közép- és hosszú távon 
a társadalomban való részvétel mindenki 
számára lehetővé váljon, és hogy az 
Oktatás Nemzetközi Osztályozási 
Rendszere szerinti 3-as besorolást 
(ISCED3) bárki elérhesse.

Or. en



PE442.935v02-00 198/230 AM\820832HU.doc

HU

Módosítás 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Melléklet – 9 iránymutatás – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ig 
10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 
éveseké pedig legalább 40 %-ra nőjön.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ig 
10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké 
pedig legalább 40 %-ra nőjön.

Or. de

Módosítás 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ig
10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 
éveseké pedig legalább 40 %-ra nőjön.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2014-ig
10 %-ra csökkenjen az iskolából 
kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 
éveseké pedig legalább 40 %-ra nőjön.

Or. en

Módosítás 268
Őry Csaba

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. iránymutatás: A társadalmi
összetartozás erősítése és a szegénység
elleni küzdelem

10. iránymutatás: A társadalmi
összetartozás erősítése és a szegénység 
elleni küzdelem, különösen a munkaerő-
piaci integráció által
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Or. en

Módosítás 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. iránymutatás: A társadalmi 
összetartozás erősítése és a szegénység 
elleni küzdelem

10. iránymutatás: A szegénység elleni 
küzdelem és a társadalmi összetartozás és 
szociális védelem előmozdítása

Or. en

Módosítás 270
Őry Csaba

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák nemzeti 
célkitűzéseiket annak érdekében, hogy 
különösen foglalkoztatás- és 
oktatáspolitikai intézkedések révén 20 
millió embert kiemeljenek a 
szegénységből, azaz 25%-kal csökkentsék 
az országos szegénységi küszöbök alatt élő 
európaiak számát.

Or. en

Módosítás 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 

E cél elérése érdekében a tagállamok 
fokozzák erőfeszítéseiket a szegénységet, 
valamint a dolgozói szegénységet kiváltó 
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legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

körülmények felszámolására. Az
erőfeszítéseknek – az Európai Szociális 
Alap forrásainak lehető legteljesebb 
kihasználásával – ösztönözniük kell a
politikában, a társadalomban, a 
művészetekben és a gazdaságban való, 
saját elhatározáson alapuló teljes 
részvételt, és bővíteniük kell a 
foglalkoztatási lehetőségeket. Az 
erőfeszítések másik célja, hogy mindenki 
számára megőrizzék és megteremtsék az
egyenlő lehetőségeket és a megfizethető, 
fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz 
és közszolgáltatásokhoz (a 4. 
iránymutatással összhangban ideértve az 
online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való
hozzáférést, különösen a szociális jóléti, a 
foglalkoztatási, az egészségügyi és az 
ellátó szolgáltatásokat illetően. A 
tagállamoknak aktív és hatékony 
diszkriminációellenes intézkedéseket kell 
hozniuk. A társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, az emberek hatalommal való 
felruházása és a munkaerő-piaci részvétel 
támogatása érdekében javítani kell a 
szociális védelmi rendszereken, elő kell 
segíteni az egész életen át tartó tanulást, és 
az aktív befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon a 
szegénységi küszöböt meghaladó 
jövedelmet és az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférést biztosítsanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
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legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak uniós szintű 
kötelezettségről kell megállapodniuk az 
utcai hajléktalanság 2015-ig történő 
felszámolására, és törekedniük kell arra, 
hogy integrált politikai intézkedéseket 
dolgozzanak ki, amelyek biztosítják 
mindenki számára a tisztességes lakhatást 
és az ahhoz szükséges energiaellátást. A 
Tanácsnak uniós célt kell megállapítania 
a minimáljövedelem-rendszerekre és a 
hozzájáruláson alapuló jövedelempótló 
redszerekre vonatkozóan, amelyben a 
nyújtott jövedelemtámogatás nem lehet 
kevesebb a nemzeti medián ekvivalens 
jövedelem 60%-ánál, és emellett meg kell 
határoznia a cél elérésének menetrendjét. 
Az EU-n belüli gyermekszegénység 
felszámolására a tagállamoknak 
kötelezettséget kell vállalniuk ezen arány 
2012-ig elérendő 50%-os csökkentésére, 
feltéve, hogy e csökkentést nem kizárólag 
gazdasági mutatókkal mérik, továbbá e cél 
elérésére megfelelő rendelkezéseket kell 
hozniuk. Az, hogy különösen az egyszülős 
családok számára a gyermek a 
szegénységgel fenyegető kockázatot 
jelentsen, az EU céljaival 
összeegyeztethetetlen. Az érintett szülőket 
e kockázattól díjmentes gyermekgondozás, 
szociális támogatás, valamint munkaügyi 
hivatalok által nyújtott személyre szabott 
támogatás útján meg kell védeni.  A 
tagállamoknak tevékenyen elő kell 
segíteniük a szociális gazdaságot és az 
emberek életútja során jelentkező 
különböző szociális kockázatok kezelését 
célzó szociális innovációt is, különösen a
leginkább kiszolgáltatottak esetében.

Or. de
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Módosítás 272
Őry Csaba

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A 
szociális juttatási rendszereknek
elsősorban az átmenetek alatt kell
garantálniuk a jövedelem biztonságát, és
arra kell összpontosítaniuk, hogy a 
társadalmi kirekesztettség által leginkább 

E cél elérése érdekében a tagállamoknak 
erőfeszítéseket kell tenniük a 
szegénységnek, többek között az aktív 
keresők szegénységének csökkentésére, a 
társadalomban és a gazdaságban való teljes
részvétel ösztönzésére és a foglalkoztatási
lehetőségek bővítésére, amivel 
kapcsolatban az Európai Szociális Alap 
forrásait is fel kell használni. Biztosítani 
kell, hogy továbbra is mindenki számára
megmaradjanak az egyenlő lehetőségek, 
valamint a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz és 
közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással 
összhangban ideértve az online 
szolgáltatásokat is), illetve az egészségügyi 
ellátórendszerhez való hozzáférés. A 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
érdekében lehetővé kell tenni az emberek
számára, hogy aktív szerepet 
játszhassanak a társadalomban, 
ösztönözni kell a munkaerő-piaci
részvételüket, tovább kell javítani a 
szociális védelmi rendszereket és az aktív 
befogadást elősegítő politikákat, hogy az 
emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket és munkához 
jutási esélyt teremtsünk, továbbá meg kell 
védeni őket a kirekesztődés veszélyétől és 
támogatni kell őket – különösen pedig a 
munkaerőpiactól legtávolabb esőket – a 
minőségi munkahelyhez jutásban. Ezért 
hatékony, a képzésre és a 
munkahelyteremtésre irányuló aktív 
munkaerő-politikai megközelítéseket kell 
kialakítani azok számára, akik képzés 
híján kívül rekednek a munkaerőpiacon. 
Ugyanakkor korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
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fenyegetett csoportok – gyermeküket 
egyedül nevelő szülők, kisebbségek, 
fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, 
idős nők és férfiak, legális bevándorlók és 
a hajléktalanok – körében csökkenjen a 
szegénység. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

hogy megfelelő jövedelemtámogatást
biztosítsanak a társadalmi életben való 
részvétel lehetővé tétele és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés érdekében, 
megőrizve e rendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságát. A szociális juttatási 
rendszereknek az átmenetek alatt
garantálniuk kell a jövedelem biztonságát, 
és csökkenteniük kell a szegénységet, 
különösen a társadalmi kirekesztettség 
által leginkább fenyegetett csoportok –
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek 
és fiatalok, idős nők és férfiak, legális 
bevándorlók és a hajléktalanok – körében.
A tagállamok kötelezettséget vállalnak a 
gyermekszegénység leküzdésére megfelelő 
intézkedések segítségével, hogy a 
gyermekek ne legyenek korlátozva 
személyes fejlődésükben, és szabad 
fejlődésüket akadályozó, szegénységgel 
kapcsolatos problémák miatt ne 
kerüljenek hátrányos helyzetbe szakmai 
karrierjük kezdetén. A tagállamoknak a 
leginkább kiszolgáltatottak támogatása 
érdekében a szociális gazdaság és a 
szociális innováció megvalósulását is elő
kell segíteniük, továbbá ténylegesen végre 
kell hajtaniuk az elfogadott 
diszkriminációellenes intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 273
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
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bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. A szegénység elleni 
küzdelemre vonatkozó konkrét célok 
meghatározása céljából egyértelművé kell 
tenni, hogy a szegénység hogyan 
„mérendő”. Azt az általános 
meghatározást, miszerint szegénynek az 
tekintendő, aki a mediánjövedelem 60%-
ánál kevesebbet keres, árnyalni kell. A 
szegénység nem állapítható meg efféle 
egyoldalú mutató alapján. A 
szegénységnek sokkal több dimenziója 
van, például hogy egy adott személy 
rendelkezik-e saját lakással, vagyonnal, 
mekkorák a megélhetési költségei és az 
adósságai. Az erőfeszítések másik célja, 
hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Ezzel összefüggésben az 
európai politika alapját a nemzedékek és a 
különböző kultúrák közötti 
szolidaritásnak kell képeznie. 
Korszerűsíteni kell a társadalombiztosítási 
és nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A 
társadalombiztosítási rendszerek 
korszerűsítéséhez megfelelő felügyelet és 
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a szociális piacgazdaság megvalósítására 
való törekvés szükséges. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. nl

Módosítás 274
Evelyn Regner

Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. A tagállamoknak ennek 
során különös figyelmet kell fordítaniuk a 
dolgozó szegények egyre bővülő 
csoportjára. Az erőfeszítések másik célja, 
hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
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munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. A bevándorlói hátterű 
személyeket hatékonyabban integrálni kell 
a munkaerőpiacra és a társadalomba, 
többek között a társadalmi kohézió 
elősegítésére. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. de

Módosítás 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. Az élet 
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tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

különböző szakaszaiban a 
jövedelembiztonság fokozása érdekében a 
tagállamoknak az egyes tagállamokban 
érvényes gyakorlatokkal, kollektív 
megállapodásokkal és jogszabályokkal 
összhangban megfelelő 
minimáljövedelmet kell biztosítaniuk, 
amely meghaladja legalább a szegénységi 
küszöböt. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. fr

Módosítás 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
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befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől, továbbá segítsük tisztességes 
munkához jutni különösen azokat, akik a 
munkaerőpiactól a legtávolabb kerültek.
Ezért az egyes tagállamokban érvényes 
különböző gyakorlatokkal, kollektív 
tárgyalásokkal és nemzeti jogszabályokkal 
összhangban rendszert kell létrehozni a 
minimáljövedelmekre vonatkozóan, 
amelyek a nemzeti mediánjövedelem 60%-
ának felelnek meg, továbbá szociális 
minimumértékeket foglalnak magukban, 
és egyértelmű célokat tartalmaznak a 
szegénység, különösen pedig a 
gyermekszegénység csökkentésére, illetve 
konkrét célokat a tisztességes munkára és 
a társadalombiztosítási rendszerekre 
vonatkozóan. A munkanélküliségi 
biztosítási rendszereket foglalkoztatási 
biztosítási rendszerekké kell alakítani, 
amelyek minden munkanélküli számára 
biztosítják a munkát, az átképzést vagy a 
társadalmilag hasznos tevékenységet. 
Korszerűsíteni kell a társadalombiztosítási 
és nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. en
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Módosítás 277
Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy a 
közszolgáltatók által nyújtott szóbeli vagy 
írott tájékoztatás egyértelmű és teljes 
legyen, valamint hogy valamely 
jogosultság elutasítása esetén jelöljék meg 
annak indokait, és ismertessék az érintett 
személy jogorvoslati lehetőségeit. A 
tagállamoknak hatékony 
diszkriminációellenes intézkedéseket kell 
hozniuk. A társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, az emberek hatalommal való 
felruházása és a munkaerő-piaci részvétel 
támogatása érdekében javítani kell a 
szociális védelmi rendszereken, elő kell 
segíteni az egész életen át tartó tanulást, és 
az aktív befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
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összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. fr

Módosítás 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 

A szegénység csökkentésére és a 
társadalmi integrációra irányuló tagállami 
erőfeszítéseknek – az Európai Szociális 
Alap forrásainak lehető legteljesebb 
kihasználásával – ösztönözniük kell a 
társadalomban és a gazdaságban való teljes 
részvételt, és bővíteniük kell a 
foglalkoztatási lehetőségeket. Az 
erőfeszítések másik célja, hogy mindenki 
számára egyenlő lehetőségeket 
biztosítsanak, például a megfizethető, 
fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz 
és közszolgáltatásokhoz (a 4. 
iránymutatással összhangban ideértve az 
online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
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kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. A társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket korszerűsíteni kell, a 
nem folyamatos és rugalmas 
foglalkoztatás új formáihoz kell igazítani, 
és általános, garantált minimáljövedelmi 
rendszerekkel kell kiegészíteni, amelyeket 
többek között a hozzáférési kritériumokat, 
a jogosultsági feltételeket és a közös 
kísérő intézkedéseket meghatározó uniós 
keretirányelv hangolna össze, és amelyek
pénzügyileg fenntartható módon megfelelő 
jövedelemtámogatást és az általános 
érdekű szolgáltatásokhoz, így az
egészségügyi ellátáshoz és a képzéshez 
elsőbbségi hozzáférést kínálnának, azaz
elősegítenék a szociális kohéziót és a 
munkalehetőségeket teremtenének.  A 
szociális juttatási rendszereknek elsősorban 
az átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. it
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Módosítás 279
Siiri Oviir

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 

A szegénység és a kirekesztődés elleni 
küzdelem továbbra is létfontosságú 
kihívás marad. E cél elérése érdekében 
lakóhelytől vagy képzettségi szinttől 
függetlenül valamennyi társadalmi 
csoport számára lehetőséget kell teremteni 
a munkaerő-piacon való részvételre vagy 
az oda való visszatérésre. Döntő 
fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre 
aközött, hogy az emberek kellő 
biztonságérzetet kapjanak, illetve hogy 
megmaradjon motivációjuk a 
munkavégzés és a pénzkeresés iránt. A 
szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
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csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. et

Módosítás 280
Jutta Steinruck

Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 

E cél elérése érdekében a tagállamoknak 
erőfeszítéseket kell tenniük a 
szegénységnek, többek között az aktív 
keresők szegénységének csökkentésére, a 
társadalomban és a gazdaságban való teljes
részvétel ösztönzésére és a foglalkoztatási
lehetőségek bővítésére, amivel 
kapcsolatban az Európai Szociális Alap 
forrásait teljes mértékben ki kell 
használni;  biztosítani kell az 
esélyegyenlőséget, valamint a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
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egészségügyi ellátórendszerhez való
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

az online szolgáltatásokat is), illetve az 
egészségügyi ellátórendszerhez való
hozzáférést. A tagállamoknak hatékony 
diszkriminációellenes intézkedéseket kell 
hozniuk. A társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, az emberek hatalommal való 
felruházása és a munkaerő-piaci részvétel 
támogatása érdekében javítani kell a 
szociális védelmi rendszereken, elő kell 
segíteni az egész életen át tartó tanulást, és 
az aktív befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. de
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tagállami erőfeszítéseknek – az Európai
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 

tagállami erőfeszítéseknek – az Európai
Strukturális Alapok forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket, tisztességes bérezés mellett, 
ezáltal biztosítva a munkavállalók 
autonómiáját. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén, annak szavatolása 
mellett, hogy ezek a kiszolgáltatott és a 
gyengébb népességcsoportok számára is 
rendelkezésre álljanak. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
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megvalósulását kell elősegíteniük. körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. el

Módosítás 282
Göncz Kinga

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell 
folytatni, hogy az emberek számára 
valamennyi életszakaszban lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 

E cél elérése érdekében a tagállamoknak 
erőfeszítéseket kell tenniük a 
szegénységnek, többek között az aktív 
keresők szegénységének csökkentésére, a 
társadalomban és a gazdaságban való teljes
részvétel ösztönzésére és a foglalkoztatási
lehetőségek bővítésére, amivel 
kapcsolatban az Európai Szociális Alap 
forrásait is fel kell használni. Biztosítani 
kell, hogy továbbra is mindenki számára
megmaradjanak az egyenlő lehetőségek, 
valamint a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz és 
közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással 
összhangban ideértve az online 
szolgáltatásokat is), illetve az egészségügyi 
ellátórendszerhez való hozzáférés. A 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
érdekében lehetővé kell tenni az emberek
számára, hogy aktív szerepet 
játszhassanak a társadalomban, 
ösztönözni kell a munkaerő-piaci
részvételüket, tovább kell javítani a 
szociális védelmi rendszereket és az aktív 
befogadást elősegítő politikákat, hogy az 
emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket és munkához 
jutási esélyt teremtsünk, továbbá meg kell 
védeni őket a kirekesztődés veszélyétől és 
támogatni kell őket – különösen pedig a 
munkaerőpiactól legtávolabb esőket – a 
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hogy pénzügyileg fenntartható módon
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A 
szociális juttatási rendszereknek
elsősorban az átmenetek alatt kell
garantálniuk a jövedelem biztonságát, és
arra kell összpontosítaniuk, hogy a 
társadalmi kirekesztettség által leginkább 
fenyegetett csoportok – gyermeküket 
egyedül nevelő szülők, kisebbségek, 
fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, 
idős nők és férfiak, legális bevándorlók és 
a hajléktalanok – körében csökkenjen a 
szegénység. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

minőségi munkahelyhez jutásban.
Ugyanakkor korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy megfelelő jövedelemtámogatást
biztosítsanak a társadalmi életben való 
részvétel lehetővé tétele és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés érdekében, 
megőrizve e rendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságát. A szociális juttatási 
rendszereknek az átmenetek alatt
garantálniuk kell a jövedelem biztonságát, 
és csökkenteniük kell a szegénységet, 
különösen a társadalmi kirekesztettség 
által leginkább fenyegetett csoportok –
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek 
és fiatalok, idős nők és férfiak, legális 
bevándorlók és a hajléktalanok – körében.
A tagállamoknak kötelezettséget kell 
vállalniuk a gyermekszegénység 
leküzdésére megfelelő intézkedések 
segítségével, hogy a gyermekek ne 
legyenek korlátozva személyes 
fejlődésükben, és szabad fejlődésüket 
akadályozó, szegénységgel kapcsolatos 
problémák miatt ne kerüljenek hátrányos 
helyzetbe szakmai karrierjük kezdetén. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük, 
továbbá ténylegesen végre kell hajtaniuk 
az elfogadott diszkriminációellenes 
intézkedéseket.

Or. en
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tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 

tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket, a jóléti biztonsági hálónak 
a passzív foglalkoztatáspolitikák 
felgyorsítása általi javítása révén. Az 
erőfeszítések másik célja, hogy mindenki 
számára egyenlő lehetőségeket 
biztosítsanak, például a megfizethető, 
fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz 
és közszolgáltatásokhoz (a 4. 
iránymutatással összhangban ideértve az 
online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
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megvalósulását kell elősegíteniük. kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. el

Módosítás 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Különösen fontos az 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés és a 
hátrányos helyzetű családok gyermekei 
számára biztosított esélyegyenlőség annak 
megelőzése érdekében, hogy felnőttként 
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egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

társadalmi kirekesztés tárgyává váljanak. 
Korszerűsíteni kell a társadalombiztosítási 
és nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. pl

Módosítás 285
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
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hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük. A 
tagállamoknak az államháztartás 
fenntarthatóságának javítása során 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
társadalmi kohézió javulása által a 
nemzeti költségvetésre gyakorolt pozitív 
hatásokra.  A szegénység visszaszorulása 
és a társadalomban való fokozottabb 
részvétel a szociális kiadások csökkenését 
és az adóbevételek növekedését 
eredményezi.

Or. en
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Módosítás 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a tisztességes munka- és 
életkörülményeket, a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is) való 
hozzáférés révén, különösen a szociális, a 
foglalkoztatási, az egészségügyi és a 
lakhatási területen. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
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csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, bevándorlók,
fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, 
idős nők és férfiak, legális bevándorlók és 
a hajléktalanok – körében csökkenjen a 
szegénység. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük. A 
tagállamoknak a munka minőségére 
vonatkozóan magas szintű 
minimumszabályokat kell biztosítaniuk a 
szegénység foglalkoztatott személyek 
körében való felszámolására.

Or. en

Módosítás 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. A szavatoló tőke arányának 
kiszámítása során tiszteletben kell tartani 
azt az elvet, hogy az államháztartások 
konszolidációja nem zárja ki az ESZA-
alapok felhasználását. Az erőfeszítések 
másik célja, hogy mindenki számára 
egyenlő lehetőségeket biztosítsanak, 
például a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz és 
közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással 
összhangban ideértve az online 
szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
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munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. en

Módosítás 288
Elizabeth Lynne

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
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Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük, 
továbbá ténylegesen végre kell hajtaniuk 
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az elfogadott diszkriminációellenes 
jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 289
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi
életszakasz különböző szükségleteit és 
felelősségeit figyelembe véve lehetőségeket 
teremtsünk, és hogy megvédjük őket a 
kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni 
kell a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
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elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is elő kell segíteniük.

Or. en

Módosítás 290
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális rendszereket nem csupán a 
szegénység elleni küzdelem eszközeinek 
tekinteni. Meg kell őrizniük a szociális 
védelemre, integrációra és támogatásra 
való képességüket.
Biztosítani kell, hogy akik nem tudnak 
részt venni a munkaerőpiacon, az 
integrációjuk támogatásához megkapják a 
szükséges szociális ellátást, ami megfelelő 
szintű minimáljövedelem biztosítása 
mellett hozzájárul a szegénység 
felszámolásához.

Or. en
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Módosítás 291
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg kell erősíteni és korszerűsíteni kell a 
szociális védelmi rendszereket, többek 
között a nyugdíjat és az egészségügyi 
ellátást, biztosítva ezek szociális 
megfelelőségét, pénzügyi 
fenntarthatóságát és a társadalom változó 
szükségleteinek való megfelelését, s 
mindeközben Európában mindenkinek 
megfelelő szintű védelmet kell biztosítani 
a szociális bizonytalanságokkal, például 
az egészségügyi problémákkal, a 
munkanélküliséggel és a szegénységgel 
szemben.
A főként a nőket, különösen pedig a 
terhes nőket érintő, rövid időre szóló 
szerződések esetén a szociális védelmet a 
tagállamoknak kell javítaniuk.

Or. en

Módosítás 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Melléklet – 10 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél 20 millió ember 
kiemelése a szegénységből, azaz az 
országos szegénységi küszöbök alatt élő
európaiak számának 25%-os csökkentése.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél a szegénység 
felszámolása, és ennek első lépéseként 
2015-ig az országos szegénységi küszöbök 
alatt élő európai uniós polgárok számának
50%-os csökkentése.

Or. de
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Módosítás 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok célokat határoznak meg a 
dolgozó szegények és az éhbérért dolgozó 
munkavállalók számának csökkentésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10. iránymutatás első lépésnek 
tekintendő a társadalmi integrációról 
szóló jövőbeli iránymutatások, valamint 
következő „Széles Körű Gazdasági, 
Foglalkoztatási és Szociális 
Iránymutatások” Szerződés szerinti 
jogalapjának szélesítése irányában.

Or. en


