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Módosítás 1
Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
1 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 148. cikkére és 
153. cikkének (5) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 2
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel az EU határozott intézkedést tett 
a válság kezelésére, és mivel a válság 
öröksége messzire nyúlik, és a gazdasági 
tevékenység jelentős csökkenését, a 
munkanélküliség lényeges növekedését, a 
termelékenység meredek zuhanását és 
rendkívül meggyengült államháztartást 
eredményez,

Or. en

Módosítás 3
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel az EU magas szintű szociális 
védelme letompította a válság legrosszabb 
hatását, és mivel – Európa erőtlen 
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termelékenységnövekedése miatt – a 
helyreállás még mindig lassabb 
Európában, mint a világ más részein,

Or. en

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ab. mivel az első éves növekedési jelentés 
jelzi az EU-ban a gazdasági irányítás új 
ciklusának és a gazdaságpolitikai 
koordináció első európai szemeszterének 
kezdetét,

Or. en

Módosítás 5
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a foglalkoztatási, a munkaerő-
piaci és a szociális politikák alapvető részei 
a makrogazdasági felügyelet és az Európa 
2020 stratégia tematikus felügyelete 
keretében elvégzendő reformoknak,

B. mivel 2010 decemberétől a 
munkanélküliségi arány 9 % körül 
stagnált, de a fiatalok körében a 
munkanélküliségi arány tovább nő; mivel 
emiatt a foglalkoztatási, a munkaerő-piaci 
és a szociális politikák alapvető részei a 
makrogazdasági felügyelet és az Európa 
2020 stratégia tematikus felügyelete 
keretében elvégzendő reformoknak,

Or. it
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Módosítás 6
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást 
és a legitimitást,

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást 
és a legitimitást, mivel a demográfiai 
változás és az általa keltett kihívások 
kezelése minden generáció érdeke,

Or. de

Módosítás 7
Marian Harkin

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást 
és a legitimitást,

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást 
és a legitimitást, ennek pedig 
elengedhetetlen részét képezi az Európai 
Parlament teljes körű bevonása,

Or. en

Módosítás 8
Philippe Boulland
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást
és a legitimitást,

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani az e politikák 
kidolgozásának folyamatában részt vevő 
szereplők demokratikus 
elszámoltathatóságát, felelősségvállalását
és legitimitását,

Or. fr

Módosítás 9
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást
és a legitimitást,

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, és a legitimitást,

Or. en

Módosítás 10
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a demokratikus 
elszámoltathatóságot, a felelősségvállalást 
és a legitimitást,

C. mivel az európai szemeszterrel 
összefüggésben biztosítani kell a 
foglalkoztatási, a szociális és a 
gazdaságpolitikák közötti fokozott 
interakciót, és mivel ennek megvalósítása 
során elő kell mozdítani a szubszidiaritást, 
a demokratikus elszámoltathatóságot, a 
felelősségvállalást és a legitimitást,

Or. it

Módosítás 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a nemzeti parlamenteket a 
polgárok szabadon választják, és mivel 
következésképpen a nemzeti parlamentek 
a polgárok által megszerzett és általuk 
átruházott jogok letéteményesei és 
biztosítói; mivel az európai szemeszter 
bevezetése pusztán jelzésértékű 
intézkedéssé redukálja a parlamentek 
ezen előjogát,

Or. fr

Módosítás 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az európai szemeszter 
bevezetése semmilyen esetben sem 
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rendelheti alá a költségvetési 
megszorításoknak a polgárok alapvető 
jogait és megszilárdult szociális jogait,

Or. fr

Módosítás 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az európai szemeszter lehetővé 
fogja tenni az európai intézmények 
számára, hogy a nemzeti költségvetések
tervezeteiről még az előtt döntsenek, hogy 
azokat nemzeti szinten elfogadnák, 
valamint hogy a nemzeti 
költségvetéseknek gazdasági 
előrejelzéseken, valamint a Bizottság és a 
Tanács meghozandó döntésekkel 
kapcsolatos ajánlásain kell alapulniuk,

Or. fr

Módosítás 14
Philippe Boulland

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös 
megközelítésmód erősítését a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; ugyanakkor sajnálja, 
hogy az első európai szemeszter során 

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös 
megközelítésmód erősítését a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; 
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ebbe a folyamatba nem vonták be az 
Európai Parlamentet;

Or. fr

Módosítás 15
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös
megközelítésmód erősítését a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; ugyanakkor sajnálja, 
hogy az első európai szemeszter során ebbe 
a folyamatba nem vonták be az Európai 
Parlamentet;

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia,
az éves növekedési jelentés és az európai 
szemeszter a megerősített gazdasági és 
szociális kormányzás és a 
gazdaságpolitikai koordináció kereteként 
elősegítheti a közös megközelítésmód 
erősítését a tagállamok foglalkoztatási és 
szociális helyzetének értékelése, valamint a 
kihívások és a válaszadás terén; 
ugyanakkor sajnálja, hogy az első európai 
szemeszter során ebbe a folyamatba, 
valamint az EU-ban a gazdasági irányítás 
új ciklusának kezdetét jelző első éves 
növekedési jelentésbe nem vonták be az 
Európai Parlamentet;

Or. en

Módosítás 16
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös 
megközelítésmód erősítését a tagállamok 

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös 
megközelítésmód erősítését a tagállamok 
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foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; ugyanakkor sajnálja, 
hogy az első európai szemeszter során 
ebbe a folyamatba nem vonták be az 
Európai Parlamentet;

foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; ha ez nem csupán 
formális szándék marad, az Európai
Parlamentet pedig ténylegesen bevonják a 
folyamatba, ellentétben azzal, ahogyan az 
az első európai szemeszter esetében 
történt;

Or. it

Módosítás 17
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként elősegítheti a közös 
megközelítésmód erősítését a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális helyzetének 
értékelése, valamint a kihívások és a 
válaszadás terén; ugyanakkor sajnálja, 
hogy az első európai szemeszter során ebbe 
a folyamatba nem vonták be az Európai 
Parlamentet;

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az európai szemeszter a megerősített 
gazdasági és szociális kormányzás 
kereteként – a közös célkitűzések 
végrehajtása céljából – elősegítheti a 
közös megközelítésmód erősítését a 
tagállamok foglalkoztatási és szociális 
helyzetének értékelése, valamint a 
kihívások és a válaszadás terén; 
ugyanakkor sajnálja, hogy az első európai 
szemeszter során ebbe a folyamatba nem 
vonták be az Európai Parlamentet;

Or. en

Módosítás 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívást intéz a politikai koordináció 
európai szemeszterének demokratikus 
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vetületéről tartott konvent összehívására, 
hogy az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek a szociális partnerekkel és a 
civil társadalommal együttesen 
határozhassák meg annak menetrendjét, 
tartalmát és módszerét;

Or. fr

Módosítás 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólít arra, hogy a Parlamentet
teljes egészében vonják be az európai 
szemeszterbe azzal a céllal, hogy 
képviselje a polgárok érdekeit, és ily 
módon erősítse a tagállamok által 
folytatandó szociális politikák
legitimitását;

Or. fr

Módosítás 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. szeretné, ha megerősítenék a nemzeti 
parlamentek szerepét a gazdasági és 
szociális politikák kidolgozásának 
folyamatában való részvételüket illetően, 
hogy az európai szemeszterbeli 
partnerként szolidaritásuk 
megnyilvánulhasson; úgy véli, hogy ez a 
meghozott döntések legitimitásának 
erősítését szolgálná, és biztosítaná azt, 
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hogy ne az Európai Parlament legyen az 
európai polgárok érdekeinek egyedüli 
képviselője, és hogy nemzeti szinten 
erőteljes politikai jelzéseket adjanak;

Or. fr

Módosítás 21
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot 
annak biztosítására, hogy az adóügyi 
konszolidációra és a strukturális 
reformokra vonatkozó politikai 
iránymutatás legyen teljes mértékben 
koherens és álljon összhangban az Unió 
szociális és fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos célkitűzéseivel; úgy véli, hogy 
az éves növekedési jelentés meghatározása 
és végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a magas szintű 
foglalkoztatással, a megfelelő szociális 
védelem garanciájával, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemmel, a magas 
szintű oktatással és képzéssel, valamint az 
emberi egészség magas szintű védelmével 
összefüggő követelményeket; úgy véli, 
hogy az országspecifikus ajánlásokat
társadalmi hatásvizsgálatoktól kell 
függővé tenni;

Or. en

Módosítás 22
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy mind a 
tagállamok foglalkoztatási politikáira 
vonatkozó iránymutatások, mind pedig az 
általános gazdaságpolitikai
iránymutatások az európai szemeszter 
elválaszthatatlan részét képezik és 
egyformán fontosak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
eléréséhez; felszólítja a Tanácsot és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy 
valamennyi politikai ajánlás álljon 
összhangban az integrált 
iránymutatásokkal;

Or. en

Módosítás 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a – különösen az 
ún. nemzeti reformtervek, a „gazdasági 
irányítás” és az európai szemeszter 
részeként – továbbra is alkalmazott 
neoliberális intézkedések a sérülékenyebb 
gazdasággal rendelkező számos országban 
hozzájárulnak a társadalmi válság 
elmélyüléséhez, egyre nehezebbé teszik az 
életet a családok, és különösen a nők és 
gyermekek számára, akik a növekvő 
szegénység, a munkanélküliség, valamint 
az alkalmi és alulfizetett munka legfőbb 
áldozatai;

Or. pt
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Módosítás 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy előnyben kell 
részesíteni a munkanélküliség, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
problémáinak kezelésére irányuló 
fellépést, ami szükségessé teszi a jelenlegi 
gazdasági és pénzügyi politikák –
kiváltképpen a stabilitási paktum, a 
belsőpiaci politika és a versenypolitika –
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a 
hangsúly a jó minőségű, jogokkal 
párosuló munkahelyeken, a beruházáson, 
és a jó minőségű közszolgáltatásokon 
alapuló, valamint különösen az oktatás, az 
egészségügy, a gyermekgondozás, a
rászorulók gondozása, a tömegközlekedés 
és a szociális szolgáltatások terén a 
társadalmi integrációt garantáló 
fenntartható foglalkoztatásra 
helyeződjön;

Or. pt

Módosítás 25
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a szociális 
párbeszédet, és a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;
hangsúlyozza annak figyelemmel kísérése 
szükségességét, hogy a szociális biztonság 
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partnerek vonatkozó hatásköreit; terén a harmonizáció hiánya miként 
érezteti hatását a szociális dömpinget 
illetően, ami egyre nagyobb fenyegetést 
jelent az egységes piacon folyó verseny 
dinamikája számára;

Or. it

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
nyújtott politikai iránymutatás részben 
olyan politikai területeket érint, mint a 
bérek és nyugdíjak, amelyek az EUMSZ 
153. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban a tagállamok és a szociális 
partnerek hatáskörébe tartoznak; 
hangsúlyozza, hogy a demokratikus 
elszámoltathatóságot biztosítani kell, a 
szubszidiaritás és a szociális párbeszéd 
elveit pedig tiszteletben kell tartani, a 
nemzeti végrehajtáshoz szükséges politikai 
mozgástér megőrzése érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot
annak figyelembe vételére, hogy a válság 
keményen sújtotta az európai 
társadalmakat, és néhány tagállamban a 
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nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

fiatalok körében tapasztalt 
munkanélküliség aránya 40 %, miközben 
több millió ember él a szegénységi küszöb 
alatt, és hogy a tagállamoknak nyújtott 
politikai iránymutatásban küzdjék le a 
halmozott egyensúlyhiányt, tartsák 
tiszteletben a szolidaritás és a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

Or. en

Módosítás 28
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban értékeljék átfogóan azt, 
hogy a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint a 
foglalkoztatási célarányok végrehajtására 
javasolt intézkedések összhangban állnak-
e az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel, 
és tartsák tiszteletben a szubszidiaritás 
elvét és a bérek és nyugdíjak terén folyatott 
szociális párbeszédet, és az EUMSZ 153. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban 
tartsák tiszteletben a tagállamok és a 
szociális partnerek vonatkozó hatásköreit;

Or. en

Módosítás 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak az oktatással, 
foglalkoztatással és szociális ügyekkel, a 
makrogazdasági politikával és a 
költségvetéssel kapcsolatban nyújtott 
politikai iránymutatásban tartsák 
tiszteletben a szubszidiaritás elvét és a 
bérek és nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

Or. fr

Módosítás 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a tagállamoknak nyújtott politikai 
iránymutatásban tartsák tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét és a bérek és 
nyugdíjak terén folyatott szociális 
párbeszédet, és az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban tartsák 
tiszteletben a tagállamok és a szociális 
partnerek vonatkozó hatásköreit, valamint 
hogy ajánlásaik kiadása előtt 
konzultáljanak a szociális partnerekkel;

Or. fr

Módosítás 31
Olle Ludvigsson
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzései és a 
kapcsolódó kezdeményezések elérése terén 
elért előrehaladás értékelésekor 
használjon fel minden rendelkezésre álló 
információt és szakértelmet, beleértve „a 
munkafeltételek és életkörülmények 
javításáért” európai alap információit és 
tapasztalatát;

Or. en

Módosítás 32
Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
EUMSZ 9. cikke alapján végezzen 
hatásvizsgálatot az intézkedésekre 
vonatkozó ajánlásait – köztük a tavaszi 
Európai Tanácshoz a prioritást élvező 
intézkedésekre vonatkozóan intézett
javaslatokat, valamint az Európai Tanács
júniusi üléséhez az országspecifikus 
iránymutatás tekintetében intézett 
ajánlásait – illetően;

Or. en

Módosítás 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólít arra, hogy a bizottsági és a 
tanácsi ajánlások prioritásként 
összpontosítsanak egy olyan szociális 
politikára, amely előmozdítja az oktatást 
és a képzést, a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférést, a munkanélkülieknek a 
munkaerő-piacra való újbóli 
integrációját, valamint a tagállamokban a 
szociális védelmi rendszerek javított 
koordinációját;

Or. fr

Módosítás 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggályait fejezi ki amiatt, hogy az 
európai iránymutatás kizárólag a belső 
piacnak a verseny előtti valamennyi 
akadály felszámolása révén történő 
kiteljesítésére összpontosít, anélkül 
azonban, hogy ebbe bevonná a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés kezelésére 
szolgáló szakpolitikákat;

Or. fr

Módosítás 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólít arra, hogy az európai 
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iránymutatást kísérje a tagállamok közötti 
adóversenyre és a tagállamokon belüli 
adómentességek költségvetési bevételeikre 
gyakorolt hatása tekintetében végzett 
hatásvizsgálat;

Or. fr

Módosítás 36
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 
végrehajtásához, ideértve annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, 
melyeknek egész évben kiemelt helyet 
biztosít a politikai napirendben;

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
gyakorlati intézkedések révén aktívan 
hozzájárul a foglalkoztatás és az európai 
polgárokat érintő szociális vészhelyzet 
kezeléséhez, az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és az európai szemeszterben 
való részvétellel kapcsolatos 
kezdeményezéseket illetően kritikus és 
célzott ellenőrzés bevezetésével; kijelenti 
továbbá, hogy a tőle telhető legtöbbet meg 
fogja tenni annak biztosítására, hogy a 
foglalkoztatás és a szociális vészhelyzet 
továbbra is egész évben kiemelt helyet 
kapjon a politikai napirendben;

Or. it

Módosítás 37
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia új növekedési útra vonatkozó 
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végrehajtásához, ideértve annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, 
melyeknek egész évben kiemelt helyet 
biztosít a politikai napirendben;

nagyra törő céljainak, valamint az Európa 
2020 stratégia keretében a tagállamok 
által megállapított nemzeti célok és az 
európai szemeszter végrehajtásához, 
ideértve annak foglalkoztatási és szociális 
vonatkozásait, melyeknek egész évben 
kiemelt helyet biztosít a politikai 
napirendben;

Or. en

Módosítás 38
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 
végrehajtásához, ideértve annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, 
melyeknek egész évben kiemelt helyet 
biztosít a politikai napirendben;

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 
végrehajtásához, ideértve annak 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, 
melyeknek egész évben kiemelt helyet 
biztosít a politikai napirendben; rámutat 
továbbá az aktív öregedés vagy az egész 
életen át tartó tanulás európai évéhez 
hasonló kezdeményezések jelentőségére;

Or. de

Módosítás 39
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 
végrehajtásához, ideértve annak 

3. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 
aktívan hozzájárul az Európa 2020 
stratégia és az európai szemeszter 
végrehajtásához, ideértve annak 
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foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, 
melyeknek egész évben kiemelt helyet 
biztosít a politikai napirendben;

foglalkoztatási, szociális és nemi
vonatkozásait, melyeknek egész évben 
kiemelt helyet biztosít a politikai 
napirendben;

Or. en

Módosítás 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza – különösen a kevésbé 
fejlett régiókban – a társadalmi és 
gazdasági kohézió előmozdítására 
irányuló uniós és nemzeti szintű 
közberuházások jelentőségét; ennélfogva 
úgy véli, hogy a stabilitási és növekedési 
paktumot el kell törölni, mivel 
hátrányosan hat a strukturális alapok és 
általánosságban a beruházások megfelelő 
végrehajtására; felszólít arra, hogy 
tegyenek egyértelmű különbséget a 
beruházások és a folyó kiadások között, 
úgy véli továbbá, hogy az oktatáshoz, 
szociális szolgáltatásokhoz, a K+F-hez és 
az infrastruktúrához – beleértve a 
megújuló energiát, a közlekedést és a 
kommunikációt – hasonló területeken 
eszközölt kiadások beruházást képeznek;

Or. pt

Módosítás 41
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés – bevezető rész
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Véleménytervezet Módosítás

5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel –
köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

5. kijelenti, hogy kész a nemzeti 
parlamentekkel és az érintett felekkel –
köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

Or. en

Módosítás 42
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
5 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel –
köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel –
köztük a vállalkozási szektorral, a 
szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

Or. en

Módosítás 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel – 5. kijelenti, hogy kész az érintett felekkel –
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köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

köztük a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel – való 
rendszeres politikai párbeszédre és 
eszmecserére az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter foglalkoztatási és 
szociális vonatkozásairól, és ennek 
keretében:

Or. fr

Módosítás 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) ösztönzi a Foglalkoztatási Bizottságot
(EMCO), hogy a foglalkoztatási helyzet 
nyomon követésével kapcsolatos 
eredményeit ossza meg az Európai 
Parlament illetékes bizottságával,

b) ösztönzi az európai szemeszterben részt 
vevők – köztük a Foglalkoztatási Bizottság
(EMCO) – körében az átláthatóságot, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
foglalkoztatási helyzet nyomon 
követésével kapcsolatos eredményeit 
rendszeresen ossza meg az Európai 
Parlament illetékes bizottságával,

Or. fr

Módosítás 45
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) ösztönzi a Foglalkoztatási Bizottságot 
(EMCO), hogy a foglalkoztatási helyzet 
nyomon követésével kapcsolatos 
eredményeit ossza meg az Európai 
Parlament illetékes bizottságával,

b) ösztönzi a Foglalkoztatási Bizottságot 
(EMCO), hogy a foglalkoztatási helyzet 
nyomon követésével kapcsolatos 
eredményeit ossza meg az Európai 
Parlament megfelelő bizottságaival,

Or. en
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Módosítás 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés – c pont

Véleménytervezet Módosítás

c) felhívja a szociális partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket és a többi 
érintett felet, hogy vegyenek részt a 
foglalkoztatási és szociális politikák 
végrehajtásáról és a vonatkozó uniós 
célkitűzések teljesítése érdekében tett 
előrelépésekről a Parlamenttel folytatandó 
rendszeres eszmecserében;

c) felhívja a szociális partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket és a többi 
érintett felet, hogy vegyenek részt a 
foglalkoztatási és szociális politikák 
végrehajtásáról és a vonatkozó uniós 
célkitűzések teljesítése érdekében tett 
előrelépésekről a Parlamenttel folytatandó 
rendszeres eszmecserében; kéri, hogy az 
eszmecserékre vonatkozó előkészítő 
dokumentumokat előre közöljék a 
megfelelő parlamenti bizottság tagjaival;

Or. fr

Módosítás 47
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
5 bekezdés – c a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ca) figyelemmel az észak-afrikai 
konfliktus kitörésére és az abból eredő 
humanitárius vészhelyzetre, felszólítja a 
minisztériumközi szint képviselőit és a 
tagállamokban működő, legfontosabb 
nem kormányzati szervezeteket, hogy 
folytassanak rendszeres eszmecserét a 
bevándorlási vészhelyzet kezelése 
tekintetében végrehajtott stratégiák 
összehasonlítása, valamint a vállalt 
projektek és a felmerülő igények 
meghatározásának céljából;

Or. it
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Módosítás 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. követeli, hogy az európai szemeszter 
ne olyan rendszerként szolgáljon, 
amelynek keretében a Bizottság és a 
Tanács hozhatja létre, felügyelheti és 
ellenőrizheti a nemzeti költségvetéseket, 
hanem inkább olyan támogatási eszközül 
szolgáljon, amely azt teszi lehetővé, hogy a 
költségvetéseket oly módon dolgozzák ki, 
hogy azok semmiképpen ne ássák alá a 
polgárok alapvető jogait és megszilárdult 
szociális jogait;

Or. fr

Módosítás 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a makrogazdasági 
társadalmi párbeszéd megerősítést és 
intézményesítést igényel, és úgy véli, hogy 
a szociális partnereket be kell vonni azon 
intézkedések kidolgozásába, amelyeket az 
Európai Bizottság az európai 
szemeszterrel összefüggésben kíván 
elvégezni, és be kell őket vonni az új 
gazdasági irányítás végrehajtásába; a 
szociális partnereknek véleményt, illetve –
adott esetben – ajánlást kell a 
Bizottsághoz intézniük ezen 
intézkedésekre vonatkozóan;
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Or. en

Módosítás 50
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa 
a Parlamentet az egymástól való tanulás 
programja keretében végzett 
tevékenységek eredményéről, különös 
tekintettel az Európai Tanács stratégiai 
iránymutatásában kiemelt területekre;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa 
a Parlamentet az egymástól való tanulás 
programja keretében végzett 
tevékenységek eredményéről, különös 
tekintettel az Európai Tanács stratégiai 
iránymutatásában kiemelt területekre;
rámutat arra, hogy fontos rendszeresen 
nyomon követni a program tekintetében 
kiosztott finanszírozáshoz való hozzáférés 
fokát és annak felhasználási arányát, 
ekként biztosítva eszközt arra, hogy valós 
időben határozhassák meg, hogy milyen 
korrekciós intézkedésekre lehet szükség 
annak biztosítására, hogy a szokásos 
bürokratikus aknák ne akadályozzák meg 
azt, hogy a program célkitűzései valóra 
váljanak;

Or. it

Módosítás 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza az egyrészről a mikro- és 
makrogazdasági politikák, másrészről a 
foglalkoztatási és szociális politikák 
közötti, kölcsönösen megerősített 
interakció biztosításának fontosságát, 
mivel az elengedhetetlen ahhoz, hogy 
teljesíteni lehessen az Európa 2020 

7. hangsúlyozza az egyrészről a mikro- és 
makrogazdasági politikák, másrészről a 
foglalkoztatási és szociális politikák 
közötti, kölcsönösen megerősített 
interakció biztosításának, a megszilárdult 
szociális jogok tiszteletben tartásának, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
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stratégia átfogó céljait; kirekesztés elleni küzdelem fontosságát, 
mivel ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
teljesíteni lehessen az Európa 2020 
stratégia átfogó céljait;

Or. fr

Módosítás 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is elkötelezett amellett, hogy –
többek között az európai szemeszterről 
folytatott tanácskozásai során – különös 
figyelmet fordítson a foglalkoztatási és a 
szociális helyzet, valamint a 
makrogazdasági helyzet egymásra 
gyakorolt hatására.

8. továbbra is elkötelezett amellett, hogy –
többek között az európai szemeszterről 
folytatott tanácskozásai során – különös 
figyelmet fordítson a foglalkoztatási és a 
szociális helyzet, valamint a 
makrogazdasági helyzet egymásra 
gyakorolt hatására és felszólítja a 
Bizottságot, hogy alkalmazza ugyanezt a 
megközelítést;

Or. fr

Módosítás 53
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is elkötelezett amellett, hogy –
többek között az európai szemeszterről 
folytatott tanácskozásai során – különös 
figyelmet fordítson a foglalkoztatási és a 
szociális helyzet, valamint a 
makrogazdasági helyzet egymásra 
gyakorolt hatására.

8. továbbra is teljes mértékben elkötelezett 
amellett, hogy – többek között az európai 
szemeszterről folytatott tanácskozásai 
során – különös figyelmet fordítson a 
foglalkoztatási és a szociális helyzet, 
valamint a makrogazdasági helyzet 
egymásra gyakorolt hatására.

Or. de
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Módosítás 54
Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. meggyőződése, hogy a foglalkoztatási 
és szociálpolitikák központi szerepet 
töltenek be az egész Európa 2020 
stratégiában és annak irányításában; úgy 
véli, hogy ezeket a politikákat a válságra 
figyelemmel meg kellene erősíteni, 
valamint hogy e célkitűzés elérésében az 
európai szemeszter alapvető fontosságú;

Or. en

Módosítás 55
Rovana Plumb

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy az európai szemeszterrel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy ösztönözzék a 
tagállamokat a foglalkoztatás 
előmozdítására, a be nem jelentett munka 
elleni küzdelemre, az egész életen át tartó 
tanulás előmozdítására, a 
munkaszerződések rendelkezéseinek 
rugalmasabbá tételére, valamint a 
gyermekgondozási lehetőségek javítására;

Or. en

Módosítás 56
Marian Harkin
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot 
annak biztosítására, hogy a 
foglalkoztatáshoz és munkahely-
teremtéshez kötött fenntartható és inkluzív 
növekedés álljon minden politikai javaslat 
középpontjában;

Or. en

Módosítás 57
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a nemzeti 
reformprogramok keretében bejelentett 
nemzeti politikák és célok együttesen 
olyan szintet eredményezzenek, amely 
elégségesen nagyra törő az EU 2020 
legfőbb céljainak eléréséhez; aggályát 
fejezi ki amiatt, hogy az első európai 
szemeszter esetében nem ez volt a helyzet; 
felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy minden tagállam
lehetőségeihez képest járuljon hozzá a 
legfőbb célokhoz;

Or. en

Módosítás 58
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. megállapítja, hogy az első európai 
szemeszterbeli nemzeti reformprogramok 
minősége jelentősen eltér azok 
konkrétságát, megvalósíthatóságát és 
általános jellegét illetően; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a legjobb minőségű 
nemzeti reformprogramokat tegye a 
következő európai szemeszterek 
szabványos formájává;

Or. en

Módosítás 59
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. felszólítja a Bizottságot a nemzeti 
reformprogramok nagyobb mértékű 
összehasonlíthatóságának biztosítására, 
valamint a programok értékelésére 
szolgáló közös viszonyítási pontok 
meghatározására;

Or. en

Módosítás 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy Európának a 
fenntartható fejlődés támogatásához 
makrogazdasági keretrendszerre, valamint 
a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
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fokozására van szüksége; úgy véli, hogy 
az EU-beli monetáris és adópolitikák 
hátrányos hatást gyakoroltak a gazdaság 
és a foglalkoztatás növekedésére, és 
emlékeztet arra, hogy a monetáris 
politikának hozzá kell járulnia a 
gazdasági fellendülés megerősítéséhez és 
a munkanélküliség leküzdéséhez;

Or. pt

Módosítás 61
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy az európai szemesztert illetően
fordítsanak különös figyelmet a fiatalok 
oktatáshoz, oktatás, oktatási 
tanácsadáshoz, valamint a megfelelő, 
személyre szabott, egész életen át tartó 
képzéshez való hozzáféréséről szóló 8. 
iránymutatásra, mivel ez fogja lehetővé 
tenni a munkaerőpiac jövőbeli igényeire 
irányuló magas szintű, és tulajdonképpen 
magas színvonalú képzést;

Or. fr

Módosítás 62
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 9. 
iránymutatásra, figyelemmel arra, hogy a 
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gazdasági fellendülés lehetetlen lesz az 
EU-ban – különösen a fiatalok körében –
jelenleg tapasztalható munkanélküliségi 
arány csökkentése nélkül, valamint ha –
korábbi életszakaszaik tekintetében – nem 
tesznek intézkedéseket a korai 
iskolaelhagyás megelőzésére;

Or. fr

Módosítás 63
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. a 75%-os foglalkoztatottsági arány 
elérése és a foglalkoztatási, szociális és 
gazdaságpolitika kölcsönösen megerősített 
kölcsönhatásának elősegítése érdekében 
azt javasolja, hogy a munkanélküliek 
szociális ellátásait korlátozzák vagy tegyék 
a társadalmimunka-végzési
kötelezettségtől függővé, és biztosítsanak 
pénzügyi ösztönzőket az új munkahely
megtalálásához;

Or. fr

Módosítás 64
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a gazdaságpolitikák elfogadásakor 
vegyék figyelembe az Európa 2020 
stratégia szociális célkitűzéseinek 
végrehajtását, különös tekintettel a 



PE467.222v01-00 34/37 AM\871080HU.doc

HU

szociális politika finanszírozására szolgáló 
makrogazdasági politikákra annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az 
idősebbek munkaerő-piaci integrációját, a 
vállalkozások szintjén a szociális védelem 
közös minimumszintje (európai címke) 
tekintetében a tagállamok által 
megállapítandó iránymutatásokat,
valamint a fiatal munkavállalók 
mobilitását;

Or. fr

Módosítás 65
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. reméli, hogy az európai szemeszter a 7. 
iránymutatás végrehajtására fog 
szolgálni, különösen a tagállamokban a 
be nem jelentett munka felszámolására 
irányuló intézkedéseket illetően, mivel ez 
az EU jóléte tekintetében nyilvánvaló 
nyereséget eredményezne;

Or. fr

Módosítás 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. reméli, hogy az ajánlásokat jó előre 
meg fogják határozni ahhoz, hogy azok 
valódi hatást gyakorolhassanak a nemzeti 
költségvetési döntésekre;
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Or. fr

Módosítás 67
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8g. fenntartja, hogy az indexhez 
kapcsolódó állami szektorbeli béreket 
korlátozni kell, és – mindenekelőtt –
akkor, ha az érintett tagállam jelentős 
államháztartási hiánnyal küzd;

Or. fr

Módosítás 68
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8h. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy hajtsák végre a 7. iránymutatást, 
valamint hogy különösen ösztönözzék – a 
szubszidiaritás elvének megsértése nélkül 
– a nyugdíjkorhatár tekintetében a 
magasabb várható élettartamot lehetővé 
tevő gazdasági és szociálpolitikákat;

Or. fr

Módosítás 69
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 i bekezdés (új)



PE467.222v01-00 36/37 AM\871080HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

8i. reméli, hogy az európai szemeszter –
ahelyett, hogy kizárólag az egyes 
tagállamok tekintetében specifikus 
gazdasági eljárásokra és megközelítésekre 
összpontosítana – figyelembe fogja venni 
az egységes piac határokon átnyúló 
hatásait is, valamint azt, hogy az egységes 
piac egészében vessenek ki adót a 
pénzügyi ügyletekre; úgy véli, hogy egy 
ehhez hasonló adó a strukturális 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítására szolgálna, ekként pedig 
csökkentené az esetleges válságok európai 
munkavállalókra gyakorolt szociális 
hatását; úgy véli, hogy az adó ekként 
adópajzsként is működne;

Or. fr

Módosítás 70
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja azokat a tagállamokat, 
amelyek még nem határoztak meg nemzeti 
célokat, illetve amelyek nem kötelezték el 
elégségesen magukat az azon általános 
uniós célkitűzés elérésének elősegítése 
céljából szükséges intézkedések megtétele 
mellett, hogy Európában a foglalkoztatási
arány 2020-ra a nőknél és a férfiaknál 
együttesen elérje a 75 %-ot, hogy vállalják 
e célkitűzés elérését és számolják fel a 
munkaerő-piaci akadályokat, és 
különösen a legfontosabb európai 
strukturális gyengeség – jelesül bizonyos 
népességcsoportok alacsony munkaerő-
piaci részvétele – kezelésére 
összpontosítsanak;



AM\871080HU.doc 37/37 PE467.222v01-00

HU

Or. lt

Módosítás 71
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja azokat a tagállamokat, 
amelyek még nem határoztak meg nemzeti 
célokat, illetve amelyek nem kötelezték el 
elégségesen magukat az azon általános 
uniós célkitűzés elérésének elősegítése 
céljából szükséges intézkedések megtétele 
mellett, hogy Európában a foglalkoztatási 
arány 2020-ra a nőknél és a férfiaknál 
együttesen elérje a 75 %-ot, hogy vállalják 
e célkitűzés elérését és számolják fel a 
munkaerő-piaci akadályokat, és 
különösen a legfontosabb európai 
strukturális gyengeség – jelesül bizonyos 
népességcsoportok alacsony munkaerő-
piaci részvétele – kezelésére 
összpontosítsanak;

Or. lt


