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Módosítás 1
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. Kéri a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul fogadja el a GMU 
szociális dimenziójáról szóló benyújtott 
közleményt, és annak fényében 
aktualizálja a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok eredménytábláján 
szereplő foglalkoztatási és szociális 
mutatókat, valamint fogadjon el egy, a 
GMU szociális dimenziójára vonatkozó 
eredménytáblát;

Or. en

Módosítás 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy egyes tagállamok 
esetenként az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban tett
előrelépésükről; felhívja az összes 
tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai 
szemeszterrel kapcsolatos 
hozzájárulásokba;

1. sajnálja, hogy csupán néhány tagállam 
nyújtott be az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseivel kapcsolatban tett
előrelépésekről; felhívja az összes 
tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai 
szemeszterrel kapcsolatos 
hozzájárulásokba;

Or. es
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Módosítás 3
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy egyes tagállamok 
esetenként az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban tett 
előrelépésükről; felhívja az összes 
tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai 
szemeszterrel kapcsolatos 
hozzájárulásokba;

1. megjegyzi, hogy egyes tagállamok 
esetenként az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban tett 
előrelépésükről;

Or. pt

Módosítás 4
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy egyes tagállamok 
esetenként az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban tett 
előrelépésükről; felhívja az összes 
tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai 
szemeszterrel kapcsolatos 
hozzájárulásokba;

1. üdvözli, hogy egyes tagállamok 
esetenként az e célokhoz kapcsolódó 
konkrét projekteket is felvázoló 
jelentéseket nyújtottak be az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban tett 
előrelépésükről; felhívja az összes 
tagállamot, hogy foglalják bele e 
jelentéseket a 2014. évi európai 
szemeszterrel kapcsolatos 
hozzájárulásokba; sajnálja, hogy a 
Bizottság nem nyújtott be az Európa 2020 
stratégiára vonatkozó eredményjelentést; 
kéri a Bizottságot, hogy évente nyújtson 
be erre vonatkozó jelentést;

Or. en
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Módosítás 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az éves 
növekedési stratégiáról szóló jelentésében 
a Parlament egy olyan stratégia 
kidolgozását kérte, amely 
összeegyeztethetővé teszi a megszorító 
programokat a növekedési ösztönzőkkel és 
a munkahelyteremtéssel; ezért úgy véli, 
hogy a Bizottság által benyújtott 
országspecifikus ajánlások még a 
költségvetési konszolidáció ütemtervében 
véghezvitt kisebb módosítások ellenére 
sem elegendőek e célok eléréséhez;
figyelmeztet arra, hogy a strukturális 
reformra vonatkozó országspecifikus 
ajánlásoknak ugyanolyan negatív hatása 
lehet a növekedésre és a foglalkoztatásra, 
mint a korábbi megszorító politikának;

Or. es

Módosítás 6
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a többek között a 
nemzeti reformtervek, a gazdasági 
kormányzás és az európai szemeszter 
részeként megerősített neoliberális –
úgynevezett „megszorító” – intézkedések 
tovább mélyítik a gazdasági és társadalmi 
válságot számos, gazdaságilag 
sebezhetőbb országban, tovább súlyosbítva 
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a munkásosztályhoz tartozó családok, és 
különösen a nők és gyerekek helyzetét, 
akik a növekvő szegénység és 
munkanélküliség, valamint a bizonytalan 
és rosszul fizetett munka fő áldozatai;

Or. pt

Módosítás 7
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalmát fejezi ki az Európa 2020 
célkitűzéseit érintő ambíciók és 
előrelépések általános hiánya miatt; kéri, 
hogy az Európa 2020 célkitűzéseit tegyék 
az európai szemeszter központi elemévé, 
és a tagállamok határozzanak meg 
ambiciózus nemzeti célokat, felvázolva e 
célok eléréséhez vezető stratégiákat, 
valamint látható módon kövessék nyomon 
ezek előrehaladását a nemzeti 
reformprogramokban, az országspecifikus 
ajánlásokban és az éves növekedési 
jelentésben; kéri a Bizottságot, hogy 
rendszeresen intézzen ajánlásokat a 
tagállamokhoz az Európa 2020 azon 
célkitűzéseire vonatkozóan, amelyeknél 
nem történik előrelépés;

Or. en

Módosítás 8
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. meggyőződése, hogy az európai 
szemeszter összefüggésében az 
országspecifikus ajánlások sokkal 
jelentősebbé és hatékonyabbá fognak 
válni, amint a szociális területre 
vonatkozó mutatókat – amelyeket 
figyelembe kell venni a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásban – és az eredménytáblát 
meghatározzák ;

Or. en

Módosítás 9
Marian Harkin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
EU-27 recesszióban van, és a jelenlegi 
költségvetési politikák nem fordítják 
vissza ezt a folyamatot; kéri ezért a 
Bizottságot, hogy e tény, illetve a számos 
tagállamban fennálló, elfogadhatatlan 
mértékű ifjúsági és tartós 
munkanélküliség fényében gondolja újra 
megközelítését;

Or. en

Módosítás 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Bizottság ajánlásaiban szereplő 
aránytalanságok  a tagállamok között 
fennálló társadalmi-gazdasági és 
foglalkoztatási különbségek mindeddig 
példátlan mértékű növekedéséhez 
vezettek; figyelmeztet arra, hogy a kisebb 
javulások ellenére az ajánlások még 
mindig tartalmaznak aránytalanságokat, 
amelyek e különbségek további 
növekedéséhez vezethetnek;

Or. es

Módosítás 11
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon az Európa 2020 nemzeti 
célkitűzéseit a pénzügyi támogatásban 
részesülő tagállamokban, és e célból 
határozzon meg  kiigazított 
országspecifikus ajánlásokat, amelyek 
megfelelően figyelembe veszik a 
makrogazdasági kiigazító programok által 
teremtett korlátokat;

Or. en

Módosítás 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. sajnálja, hogy számos tagállam e 
Parlament ismételt kérése ellenére sem 
terjesztett elő nemzeti foglalkoztatási és 
ifjúsági foglalkoztatási terveket;

Or. es

Módosítás 13
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
az európai szemeszter keretében fejlesszék 
tovább az Európa 2020 társadalmi, 
környezeti és innovációs dimenziójának 
figyelemmel kísérésére szolgáló mutatóit;
kéri, hogy dolgozzanak ki  a hasonló 
uniós szintű statisztikák által nem 
regisztrált, átfogó társadalmi és környezeti 
realitások értékelésének pontosságát 
javító mennyiségi és minőségi 
módszereket;

Or. en

Módosítás 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. kedvező fejleménynek ítéli a Bizottság 
arra vonatkozó felismerését, hogy 
csökkenteni kell a foglalkoztatási adókat 
más forrásból származó bevételek, például 
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a környezetvédelmi adó javára;
ugyanakkor kéri a Bizottságot, hogy tartsa 
szem előtt, hogy a költségvetési 
konszolidációs folyamat felgyorsítása 
érdekében növelni kell a tőkejövedelemre 
kivetett adót;

Or. es

Módosítás 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az
összefüggésben szorgalmazza a 
növekedési és foglalkoztatási politika –
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
elleni küzdelem – területére fordított uniós 
finanszírozás növelését;

2. elismeri, hogy az országspecifikus
ajánlások különösen nagy jelentőségűek
ebben az évben, és hogy ezek 
középpontjába a megszorító intézkedések
növekedési ösztönzőkkel történő 
kombinálását, a munkanélküliség –
különösen az ifjúsági munkanélküliség –
elleni küzdelmet, valamint a termelő 
beruházást – például az oktatás és az 
innováció területén – kell állítani;  
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság a Parlament által tett legtöbb 
ajánlást nem foglalta bele az 
ajánlattervezetébe; aggodalmát fejezi ki a 
tagállamok közötti társadalmi és 
gazdasági különbségek növekedése miatt;

Or. es

Módosítás 16
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza a növekedési 
és foglalkoztatási politika – különösen az 
ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem –
területére fordított uniós finanszírozás 
növelését;

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza a növekedési 
és foglalkoztatási politika – különösen az 
ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem –
területének uniós finanszírozását, 
valamint tartós, nem bizonytalan 
munkahelyek teremtését, amelyek kötelező 
jelleggel megfizetik a 
társadalombiztosítási járulékokat és 
megfelelő díjazást biztosítanak;

Or. de

Módosítás 17
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza a növekedési 
és foglalkoztatási politika – különösen az 
ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem 
– területére fordított uniós finanszírozás 
növelését;

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza az Európa 
2020 stratégia valamennyi területére 
fordított uniós finanszírozás növelését;

Or. en
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Módosítás 18
Marian Harkin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza a növekedési 
és foglalkoztatási politika – különösen az 
ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem –
területére fordított uniós finanszírozás 
növelését;

2. az ezévi országspecifikus ajánlásokat 
különösen nagy jelentőségűnek ismeri el, 
mivel a tagállamok a következő többéves 
pénzügyi kereten belül határozzák meg a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
beruházási prioritásaikat; ebben az 
összefüggésben szorgalmazza a növekedési 
és foglalkoztatási politika – különösen az 
ifjúsági munkanélküliség és a tartós 
munkanélküliség elleni küzdelem –
területére fordított uniós finanszírozás 
növelését;

Or. en

Módosítás 19
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggodalmát fejezi amiatt az egyre 
inkább terjedő nézet miatt, hogy a 
migráció megoldja az ifjúsági 
munkanélküliség problémáját; noha a 
munkavállalók szabad mozgása a 
Szerződés egyik sarokköve, a jelenlegi 
válságra adott válaszként az agyelszívás 
kockázatával jár, újabb egyensúlyi 
problémákat teremt az aktív és nem aktív 
népesség között, és végül hozzájárul az 
Unión és különösen az euróövezeten 
belüli, már meglévő polarizáció 
folyamatához;

Or. en



AM\944149HU.doc 13/53 PE516.693v01-00

HU

Módosítás 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a 
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó 
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást;

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a 
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó 
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy e reformok csupán elenyésző 
hányada valósult meg a szociális 
partnerek közötti megfelelő 
konszenzussal; kéri a Bizottságot, hogy 
országspecifikus ajánlásaiban biztosítsa, 
hogy a szükséges munkaerő-piaci 
rugalmasság mellett fennmaradjon a 
szociális védelem rendkívül magas szintje, 
ami az európai szociális modell 
sarokköve;

Or. es

Módosítás 21
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó 
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy
fogadjanak el olyan munkaerő-piaci 
reformokat, amely előmozdítja a minőségi, 
jogokat biztosító munkahelyeket, 
megerősíti a szociális biztonsághoz és a 
társadalmi befogadáshoz való jogokat, 
bővíti a munkavállalók már meglévő 
szociális és munkaerő-piaci jogait, illetve 
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új jogokat vezet be, valamint előmozdítja a 
munkahelyi egészséget és biztonságot, a 
társadalmi kockázatkezelést és a 
munkahelyi és munkahelyen kívüli élet 
összeegyeztethetőségét;

Or. pt

Módosítás 22
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a 
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást;

3. tudomásul veszi, hogy több tagállam 
jelentős munkaerő-piaci reformokat 
fogadott el, amelyek nagyobb belső és 
külső rugalmasságot vezetnek be; kéri a 
Bizottságot, hogy politikai 
iránymutatásaikban a munkaerő-piaci 
reformok – többek között – a 
szegmentáció csökkentését, a 
munkahelyváltás megkönnyítését, a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
munkaerő-piaci integrációját, az aktív 
keresők szegénységének csökkentését, a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását, 
az atipikus szerződéssel foglalkoztatottak 
jogainak megerősítését és az önálló 
vállalkozók szociális védelmének növelését 
célozzák;

Or. en

Módosítás 23
Ismail Ertug

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a 
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó 
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást;

3. üdvözli, hogy több tagállam jelentős, a 
munkaerőpiac ellenállóbbá tételét célzó 
munkaerő-piaci reformokat fogadott el, 
amelyek nagyobb belső és külső 
rugalmasságot vezetnek be, csökkentik a 
szegmentációt és megkönnyítik a 
munkahelyváltást; hangsúlyozza, hogy e 
reformok részeként olyan minimálbért 
kell bevezetni ezekben az országokban, 
amely az adott ország gazdasági erejéhez 
igazodik, a bizonytalan és megalázó 
foglalkoztatási helyzetek elkerülése végett;

Or. de

Módosítás 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalommal veszi tudomásul, hogy 
a versenyképesebb Európa létrehozásáért 
tett erőfeszítések csupán a bérek 
leértékelésében, és nem gazdaságaink 
termelékenységének növelésében 
nyilvánulnak meg; kéri a Bizottságot, 
hogy az innovációba és képzésbe történő 
létfontosságú beruházásokat zárják ki a 
költségvetési hiány számításaiból, 
biztosítva Európa egészének nagyobb 
termelékenységét;

Or. es

Módosítás 25
Pervenche Berès
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. komoly aggodalommal veszi 
tudomásul, hogy a Bizottság eredeti 
országspecifikus ajánlásai számos 
tagállam esetében túlzottan előíróak 
voltak a nyugdíjrendszer reformjára 
vonatkozóan, miközben az ilyen jellegű 
reformokhoz nemzeti és társadalmi 
kohézióra van szükség, és csupán akkor 
lehetnek sikeresek, ha a szociális 
partnerekkel egyeztetnek róluk;

Or. en

Módosítás 26
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a GDP-arányos 
adósság néhány országban még mindig 
nő, és hogy a foglalkoztatást és növekedést 
elősegítő intézkedéseket meg kell erősíteni 
e tagállamokban;

Or. en

Módosítás 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. nem tartja elégségesnek a 
Bizottságnak a magas adókulccsal 
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rendelkező tagállamokhoz intézett azon 
ajánlásait, miszerint növeljék a belső 
keresletet, és sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a szociális juttatásokra és nem a 
nettó bérek növelésére helyezik a 
hangsúlyt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül ezeket az ajánlásokat;

Or. es

Módosítás 28
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése
céljából;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése céljából;

Or. pt

Módosítás 29
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése, 
valamint a munkavállalók készségeinek 
munkaerő-piaci igényekhez történő 
igazítása céljából;

Or. en

Módosítás 30
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése és a munkaerő-
piaci szegmentáció leküzdése céljából;
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munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

megjegyzi, hogy a tagállamokban –
átmeneti intézkedésként – szükség lesz 
arra, hogy a tartós munkanélküliség 
megelőzése és a fiatalok 
elhelyezkedésének elősegítése érdekében 
az állam képzéseket és munkahelyeket 
finanszírozzon; kéri a tagállamokat, a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy hozzanak 
létre tartós munkahelyek kialakítását 
célzó beruházási programokat, valamint 
megjegyzi, hogy a munkanélküliség tartós 
leküzdése érdekében a tagállamokban 
megvalósítandó beruházásokra vonatkozó 
kötelező érvényű célkitűzéseket kell 
meghatározni;

Or. de

Módosítás 31
Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív, átfogó és mindenre kiterjedő
munkaerő-piaci intézkedéseket, mint a 
képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos 
szolgáltatások, és vezessenek be további 
reformokat a munkaerőpiacra való belépés 
megkönnyítése, a munkaerőpiacról történő 
korai visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

Or. de
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Módosítás 32
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a 
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja az alacsony 
munkaerő-piaci részvétellel rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív, átfogó és mindenre kiterjedő
munkaerő-piaci intézkedéseket, mint a 
képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos 
szolgáltatások, és vezessenek be további 
reformokat a minőségi munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, munka és a
magánélet összeegyeztethetőségének 
elősegítése, a munkaerőpiacról történő 
korai visszavonulás megelőzése, a
munkabérek megadóztatásától a 
környezetvédelmi adózás irányába történő 
elmozdulás a munkaerőköltségek 
csökkentése és a munkaerő-piaci 
szegmentáció leküzdése céljából;
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 
munkaminőség fenntarthatóságát, illetve 
aktívan küzdeni kell az aktív keresők 
növekvő szegénységi rátájának 
növekedése ellen;

Or. en

Módosítás 33
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a
munkaerőköltségek csökkentése és a 
munkaerő-piaci szegmentáció leküzdése 
céljából;

4. megjegyzi, hogy valamennyi tagállam 
kapott a munkaerő-piaci részvételre 
vonatkozó ajánlást; felhívja a magas 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokat arra, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fokozzák az olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, mint 
a képzéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatások, és vezessenek 
be további reformokat a munkaerőpiacra 
való belépés megkönnyítése, a 
munkaerőpiacról történő korai 
visszavonulás megelőzése, a
versenyképesség növelése és a munkaerő-
piaci szegmentáció leküzdése céljából;

Or. en

Módosítás 34
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy alapvető fontosságú a 
nyugdíjak és bérek növelése, különösen a 
sérülékenyebb gazdasággal rendelkező 
országokban, a belső piac felélénkítése és 
a munkavállalók életkörülményeinek 
javítása érdekében;

Or. pt

Módosítás 35
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság környezetvédelmi 
adózás területét érintőn országspecifikus 
ajánlásait; kiemeli a munkabérek 
megadóztatásától a környezetvédelmi 
adózás irányába történő elmozdulásnak a 
költségvetésre, a foglalkoztatásra, a 
társadalomra és a környezetvédelemre 
gyakorolt kedvező hatásait, valamint a 
környezeti szempontból káros 
támogatások fokozatos megszüntetését, 
kéri a Bizottságot, hogy a 
környezetvédelmi adózást emelje be a 
következő éves növekedési jelentés 
prioritásai közé;

Or. en

Módosítás 36
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sajnálatosnak tartja, hogy egy 
országspecifikus ajánlás sem foglalkozik a 
munkabéreket terhelő adók hosszú távú 
beruházásokra és a munkahelyteremtésre 
gyakorolt hatásával;

Or. en

Módosítás 37
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. helyteleníti a bérképzés és a kollektív 
tárgyalás decentralizálását célzó 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy a jövőben tartózkodjon 
ezektől az ajánlásoktól;

Or. en

Módosítás 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a munkanélküli 
fiatalok helyzete különösen aggasztó, és 
sürgős fellépésre van szükség; kéri egy 
európai ifjúsági foglalkoztatási paktum 
megvalósítását, amely az ifjúsági 
munkanélküliség elleni harc érdekében 
életbe léptetné azokat az intézkedéseket, 
amelyekről már régen megállapodtak,
valamint gondoskodna új intézkedésekről 
és forrásokról;

5. emlékeztet arra, hogy a munkanélküli 
fiatalok helyzete különösen aggasztó, és 
sürgős fellépésre van szükség; kéri egy 
európai ifjúsági paktum megvalósítását és 
a 2012. júniusi növekedési és 
foglalkoztatási paktumban meghatározott 
intézkedések gyakorlati végrehajtását, 
valamint új források és intézkedések 
elfogadását;

Or. es

Módosítás 39
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a munkanélküli 
fiatalok helyzete különösen aggasztó, és 
sürgős fellépésre van szükség; kéri egy 
európai ifjúsági foglalkoztatási paktum 

5. emlékeztet arra, hogy a munkanélküli 
fiatalok helyzete különösen aggasztó, és 
sürgős fellépésre van szükség; kéri egy 
európai ifjúsági foglalkoztatási paktum 
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megvalósítását, amely az ifjúsági 
munkanélküliség elleni harc érdekében 
életbe léptetné azokat az intézkedéseket, 
amelyekről már régen megállapodtak, 
valamint gondoskodna új intézkedésekről 
és forrásokról;

megvalósítását, amely az ifjúsági 
munkanélküliség elleni harc érdekében 
életbe léptetné azokat az intézkedéseket, 
amelyekről már régen megállapodtak, 
valamint gondoskodna új intézkedésekről 
és forrásokról, csökkentve ezáltal a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő („NEET”) fiatalok számát, 
illetve a fiatalkorúak szegénységi szintjét, 
figyelembe véve a legelemibb munkaügyi 
szabványokat tiszteletben tartó tisztességes 
munka minőségi szempontjait;

Or. en

Módosítás 40
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. várja az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés előrehozatalát, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak 
az országspecifikus ajánlásokhoz fűzött 
módosításaiban szereplő felhívásnak 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
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részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 
ezek a források felhasználhatóak a 
következő pénzügyi keret első két évében; 
ismét megjegyzi azonban, hogy ez az 
összeg nem elégséges, és a fiatalkorú 
munkanélküliség elleni küzdelemben 
felhasználandó indulóösszegnek kell 
tekinteni; hangsúlyozza, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
számításai szerint 21 milliárd euróra van 
szükség egy, az uniós fiatalkorú 
munkanélküliség leküzdését célzó 
hatékony program végrehajtására;

Or. es

Módosítás 42
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági
garanciarendszerek megvalósítására;

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és megjegyzi, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret részeként az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített 6 milliárd EUR nem elégséges 
a fiatalkorú munkanélküliség tartós 
leküzdéséhez; kéri a Tanácsot, hogy 
lehetőségeihez mérten támogassa a
tagállamokat az ifjúsági
garanciarendszerek végrehajtásában;

Or. de

Módosítás 43
Danuta Jazłowiecka
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására, 
valamint a megfelelő források hatékony 
felhasználására annak érdekében, hogy az 
intézkedések a legnehezebb helyzetben 
lévőkre összpontosulhassanak;

Or. en

Módosítás 44
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

6. tudomásul veszi az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására; ezzel 
összefüggésben az “Euróövezet munkügyi 
válsága: trendek és politikai válaszok” 
című ILO-tanulmányra hivatkozik, amely 
szerint 21 milliárd euróra volna szükség 
ahhoz, hogy hatni lehessen a fiatalok 
munkanélküliségi rátájára, amely 
bizonyítja, hogy az erre a célra 
elkülönített költségvetési összeg 
nyilvánvalóan nem elegendő a feladathoz;
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Or. pt

Módosítás 45
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;
hangsúlyozza, hogy az ILO szerint az 
ifjúsági garanciarendszereknek egyedül 
az euróövezetben történő hatékony 
bevezetéséhez 21 milliárd euróra lesz 
szükség1, miközben a fiatalkorú 
munkanélküliséggel összefüggő éves 
költségek az Unióban elérik a 153 milliárd 
eurót, ami az EU GDP-je 1,2%-ának felel 
meg2; kéri ezért a tagállamokat, hogy 
fokozzák a fiatalkorú munkanélküliség 
leküzdésére irányuló erőfeszítéseiket;
__________________
1 lásd: International Labour 
Organization: Eurozone Job Crisis. 
Trends and Policy Responses. 
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet: 
Munkaügyi válság az euróövezetben. 
Jellemző folyamatok és politikai 
válaszok.), Genf, 2012.
2 lásd: Eurofound: NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe. (Nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő „NEET”-fiatalok: 
jellemzők, költségek és szakpolitikai 
válaszlépések Európában.), Publications 
Office of the European Union (az EU 
kiadóhivatalának kiadványa), 
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Luxembourg, 2012

Or. de

Módosítás 46
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására; kéri a 
Bizottságot és a Tanácsot annak 
biztosítására, hogy a túlzott hiány esetén 
követendő eljárás alatt álló tagállamok is 
rendelkezzenek az ezen intézkedések 
használatához szükséges költségvetési 
mozgástérrel, különösen azáltal, hogy a 
fiatalkorú munkanélküliség leküzdését 
célzó intézkedések tagállami 
társfinanszírozását ideiglenesen kiveszik a 
túlzott hiány kiszámítása alól;

Or. en

Módosítás 47
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 

6. üdvözli az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezés Tanács általi elfogadását, 
és 6 milliárd EUR elkülönítését a 
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következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek megvalósítására;

következő többéves pénzügyi keret 
részeként az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára; felszólítja a 
tagállamokat az ifjúsági 
garanciarendszerek sürgős
megvalósítására;

Or. en

Módosítás 48
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az 
adórendszereket méltányosabbá kell tenni 
különösen azáltal, hogy progresszívebb 
adórendszereket kell kialakítani, és az 
adózás alapját a munkáról egyéb 
forrásokra kell váltani;

Or. en

Módosítás 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett 
munkát és nyújtson segítséget a 
legmagasabb ifjúsági munkanélküliségi 
rátával rendelkező tagállamoknak abban, 
hogy az uniós strukturális alapok 
forrásainak átcsoportosítása révén azok 
összegét a fiatalokra fordítsák; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az 

7. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak
átcsoportosítását követően a fiatalkorú 
munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok a legmagasabb ilyen 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
tagállamokban csupán csekély 
eredményeket értek el; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
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Európai Foglalkoztatási Mobilitás 
Portáljára (EURES) építve erősítse és 
bővítse tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

Or. es

Módosítás 50
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 
rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak 
átcsoportosítása révén azok összegét a 
fiatalokra fordítsák; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 
rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak 
átcsoportosítása révén azok összegét a 
fiatalokra fordítsák; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;
megjegyzi azonban, hogy a mobilitásnak 
ugyanakkor önkéntesnek kell maradnia, 
és hogy a munkahelyek teremtésére és 
képzési helyek helyszínen történő 
létrehozására irányuló erőfeszítések nem 
merülhetnek ki csupán ebben;

Or. de

Módosítás 51
Evelyn Regner

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 
rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak 
átcsoportosítása révén azok összegét a 
fiatalokra fordítsák; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 
rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak 
átcsoportosítása révén azok összegét a 
fiatalokra fordítsák; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást; kéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan 
keretre, amely színvonalas képzési 
formákat tesz lehetővé, és többek között 
kritériumokat tartalmaz a méltányos 
bérezésre, a tanulási folyamat 
eredményeire, a munkakörülményekre, 
valamint a biztonsági és egészségügyi 
normákra vonatkozóan; kéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és az európai 
szociális partnereket, hogy ambiciózus 
módon éljenek a tanulószerződéses 
gyakorlati képzés európai szövetsége által 
kínált lehetőségekkel;

Or. de

Módosítás 52
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 
ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
munkacsoportok keretében végzett munkát 
és nyújtson segítséget a legmagasabb 
ifjúsági munkanélküliségi rátával 
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rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapok forrásainak 
átcsoportosítása révén azok összegét a 
fiatalokra fordítsák; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portáljára
(EURES) építve erősítse és bővítse 
tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

rendelkező tagállamoknak abban, hogy az 
uniós strukturális alapoknak a 2007 és 
2013 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret céljaira felhasználható
forrásainak átcsoportosítása révén azok 
összegét a fiatalokra fordítsák; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az 
Európai Foglalkoztatási Mobilitás 
Portáljára (EURES) építve erősítse és 
bővítse tevékenységét, és különösen, hogy 
előmozdítsa az ifjúkori mobilitást;

Or. en

Módosítás 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy – tekintettel az 
országukat elhagyó és munkavállalási 
lehetőségek reményében az EU más 
tagállamaiba költőző munkavállalók, 
főleg fiatalok magas számára – sürgető 
szükség van olyan megfelelő intézkedések 
kidolgozására, amelyek garantálják az e 
folyamat során megszerzett szociális 
jogok, különösen a munkanélküliségi és 
nyugdíjjogosultságok átvihetőségét; úgy 
véli, hogy e helyzetre tekintettel az 
EURES-nek jelentősebb szerepet kellene 
betöltenie a különböző tagállamok közötti 
munkaügyi közvetítésben; üdvözli az 
európai mobilitási portál tökéletesítésére 
irányuló intézkedéseket, és kéri, hogy a 
tagállamok bevonásával kerüljön sor 
egyedi stratégia kidolgozására e portálra 
vonatkozóan;

Or. es
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Módosítás 54
Pervenche Berès

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli, hogy az országspecifikus 
ajánlások most első ízben foglalkoznak a 
tagállamokban a szegénység tekintetében 
tapasztalható konkrét helyzettel; mélyen 
elítéli, hogy egyetlen országspecifikus 
ajánlás sem foglalkozik kifejezetten azzal 
az esettel, amikor a nőket kirekesztik a 
munkaerő-piacról, és nem történik 
intézkedés ennek orvoslása érdekében;

Or. en

Módosítás 55
Marian Harkin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a tagállamokat olyan rendszerek 
életbe léptetésére, amelyek célja, hogy a 
foglalkoztatás növekedésének ösztönzése 
érdekében nagyobb hozzáférést 
biztosítsanak a finanszírozási forrásokhoz 
a kis- és középvállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 56
Marian Harkin

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a különböző 
tagállamok egyedi szükségleteinek 
kielégítéséhez nagyobb költségvetési 
rugalmasságra van szükség;

Or. en

Módosítás 57
Marian Harkin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy konkrét fellépésre 
van szükség a nők, az idősebb korú és a 
fogyatékossággal élő munkavállalók 
munkaerő-piaci részvételének növelése 
érdekében, amelynek keretében biztosítani 
kell, hogy hatékony ösztönzők álljanak 
rendelkezésre a munka világába való 
visszatérésre, illetve a hosszú távú 
munkavégzésre; emlékeztet arra, hogy a 
koragyermekkori neveléshez és
gyermekgondozáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások minősége, megfizethetősége 
és hozzáférhetősége kulcsszerepet játszik 
ebben;

8. hangsúlyozza, hogy konkrét fellépésre 
van szükség a nők, az idősebb korú és a 
fogyatékossággal élő munkavállalók 
munkaerő-piaci részvételének növelése 
érdekében, amelynek keretében biztosítani 
kell, hogy hatékony ösztönzők álljanak 
rendelkezésre a munka világába való 
visszatérésre, illetve a hosszú távú 
munkavégzésre; emlékeztet arra, hogy a 
koragyermekkori neveléshez, a 
gyermekgondozáshoz és az idősek 
gondozásához kapcsolódó szolgáltatások 
minősége, megfizethetősége és 
hozzáférhetősége kulcsszerepet játszik 
ebben;

Or. en

Módosítás 58
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a tartós 
munkanélküliek munkaerőpiaccal való 
ismételt kapcsolatba kerülését aktivizáló 
ösztönzőkkel – mint az ún. „welfare-to-
work” („vissza a szociális hálóból a 
munkaerőpiacra”) programok – és
megfelelő juttatási rendszerekkel kell 
támogatni;

9. hangsúlyozza, hogy a tartós 
munkanélküliek munkaerőpiaccal való 
ismételt kapcsolatba kerülését aktivizáló 
ösztönzőkkel – mint az ún. „welfare-to-
work” („vissza a szociális hálóból a 
munkaerőpiacra”) programok – és
szükségletalapú juttatási rendszerekkel kell 
támogatni;

Or. de

Módosítás 59
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a tartós
munkanélküliek munkaerőpiaccal való 
ismételt kapcsolatba kerülését aktivizáló 
ösztönzőkkel – mint az ún. „welfare-to-
work” („vissza a szociális hálóból a 
munkaerőpiacra”) programok – és
megfelelő juttatási rendszerekkel kell 
támogatni;

9. hangsúlyozza, hogy a tartós
munkanélkülieket támogatni kell, 
mégpedig új munkahelyeket teremtve, 
integrált aktív befogadási 
megközelítéseket és ezek keretében többek 
között az aktív munkára ösztönző 
intézkedéseket – például személyre szabott 
útmutatást és „welfare-to-work” („vissza a 
szociális hálóból a munkaerőpiacra”)
programokat – alkalmazva, megfelelő
juttatási rendszereket működtetve és 
színvonalas szolgáltatásokhoz biztosítva 
hozzáférést, ekképpen segítve őket a 
munkaerőpiacra való visszatérésben és a 
jó minőségű munkalehetőségekhez való 
hozzáférésben;

Or. en

Módosítás 60
Inês Cristina Zuber



PE516.693v01-00 36/53 AM\944149HU.doc

HU

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
szigorú intézkedéseket kell bevezetniük a 
munkavállalók biztonságának 
megerősítése érdekében, fokozatosan 
felszámolva a bizonytalan és atipikus 
szerződéses megállapodásokat, korlátozva 
és csökkentve a foglalkoztatás nem 
biztonságos formáit és büntetve az ilyenek 
visszaélésszerű alkalmazását; rámutat, 
hogy ebből következően a tagállamok 
felelőssége gondoskodni mind a 
biztonságos és megbízható 
munkaszerződésekről, mind pedig az aktív 
és befogadó munkaerő-piaci politikákról, 
az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségéről és a hatékony, magas 
színvonalú szociális biztonsági 
rendszerekről, egyértelmű jogosultságokat 
biztosítva a munkanélküliek számára, 
megfelelő ellátást bocsátva 
rendelkezésükre és személyre szabott 
intézkedésekkel segítve őket a minőségi 
munkahely vagy képzés megtalálásában, 
illetve szükség esetén készségeik és 
szakmai felkészültségük 
továbbfejlesztésében;

Or. pt

Módosítás 61
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az uniós 

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az uniós 
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szolgáltatási irányelv teljes mértékben és 
megfelelően történő végrehajtására;
felszólítja a tagállamokat a
kiskereskedelmet akadályozó korlátok 
felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott 
szakmákat túlzottan korlátozó megkötések 
megszüntetésére;

szolgáltatási irányelv teljes mértékben és 
megfelelően történő végrehajtására;
megjegyzi ugyanakkor, hogy a bérezési és 
szociális normáknak minden területen 
eleget kell tenni; kéri a tagállamokat, hogy
a szociális partnerek között kötött kollektív 
megállapodások által nem lefedett 
valamennyi területen vezessen be 
jogszabályban meghatározott – az érintett 
ágazatban szokásos kollektív 
megállapodások alapján megállapított –
minimálbért;

Or. de

Módosítás 62
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az uniós
szolgáltatási irányelv teljes mértékben és 
megfelelően történő végrehajtására;
felszólítja a tagállamokat a 
kiskereskedelmet akadályozó korlátok 
felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott 
szakmákat túlzottan korlátozó megkötések
megszüntetésére;

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az uniós 
szolgáltatási irányelv teljes mértékben és 
megfelelően történő végrehajtására;
felszólítja a tagállamokat a 
kiskereskedelmet akadályozó korlátok 
felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott 
szakmákat túlzottan korlátozó megkötések 
megszüntetésére; felszólít ugyanakkor a 
munkavállalók szabad mozgását gátló 
akadályok felszámolására a mobilitás 
növelése érdekében, valamint biztosítva az 
emberi tőke optimális felhasználását az 
EU-ban;

Or. en
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Módosítás 63
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az 
uniós szolgáltatási irányelv teljes 
mértékben és megfelelően történő 
végrehajtására; felszólítja a tagállamokat 
a kiskereskedelmet akadályozó korlátok 
felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott 
szakmákat túlzottan korlátozó megkötések 
megszüntetésére;

10. emlékeztet a közszolgáltatások fontos 
szerepére a szociális jogok 
megoltalmazása szempontjából; kéri a 
tagállamokat, hogy inkább erősítsék meg 
közszolgáltatásaikat, ahelyett, hogy olyan 
politikákat folytatnának, amelyek 
közalkalmazottak elbocsátását vonják 
maguk után; hangsúlyozza, hogy a 
magánszolgáltatások igénybe vétele nem 
vonhatja maga után a közszolgáltatói 
hálózatban dolgozók számának 
megkurtítását;

Or. pt

Módosítás 64
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy továbbra is 
kihasználatlan marad a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciált; felszólít az 
uniós szolgáltatási irányelv teljes 
mértékben és megfelelően történő 
végrehajtására; felszólítja a tagállamokat a 
kiskereskedelmet akadályozó korlátok 
felszámolására, valamint a szakmai 
szolgáltatásokat és a szabályozott 
szakmákat túlzottan korlátozó megkötések 
megszüntetésére;

10. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági és 
foglalkoztatási potenciál továbbra sincs 
teljesen kihasználva; felszólít az uniós 
szolgáltatási irányelv teljes mértékben és 
megfelelően történő végrehajtására, és 
ezzel párhuzamosan azon közszolgáltatási 
kötelezettségek fenntartására, amelyek 
egyetemes hozzáférést biztosíthatnak a 
magas színvonalú és megfizethető 
szolgáltatásokhoz mindenki számára; kéri 
a tagállamokat, hogy fektessenek be 
különösen a jó minőségű szociális 
szolgáltatásokba, felszólítja a 
tagállamokat a kiskereskedelmet 
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akadályozó korlátok felszámolására, 
valamint a szakmai szolgáltatásokat és a 
szabályozott szakmákat túlzottan korlátozó 
megkötések megszüntetésére;

Or. en

Módosítás 65
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza a zöld gazdaság által a 
munkahelyteremtés tekintetében kínált 
potenciális lehetőségeket – a Bizottság 
becslései szerint 2020-ig 5 millió 
munkahely jöhet létre egyedül az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiával kapcsolatos ágazatokban –, 
ehhez azonban az kell, hogy nagyra törő 
éghajlat- és energiapolitikák kerüljenek 
bevezetésre; kéri a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a befektetések megfelelő 
szintjeit és gondoskodjanak arról, hogy a 
munkavállalók időben megszerezhessék a 
jövőben szükségessé váló képességeket, 
valamint garantálják az ún. „zöld 
munkahelyek” magas minőségét; kéri a 
Bizottságot, hogy a zöld gazdaság 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
potenciális lehetőségeinek kihasználását 
kulcsfontosságú prioritásként 
szerepeltesse a 2004-es éves növekedési 
jelentésben;

Or. en

Módosítás 66
Pervenche Berès
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Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
készítsen zöld könyvet az euróövezetben 
alkalmazandó minimumszintű 
munkanélküli segélyről mint automatikus 
stabilizáló eszközről, figyelembe véve a 
plenáris ülésen a GMU szociális 
dimenziójáról folytatott vitát és az Európai 
Parlament Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottsága által szervezett, 2013. július 9-
én tartott meghallgatás eredményeit;

Or. en

Módosítás 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a 
piaci igények kielégítésére; üdvözli, hogy 
több tagállam szakképzési és képzési 
rendszerre vonatkozó reformot hajtott 
végre annak érdekében, hogy a
készségeket és kompetenciákat –
különösen a fiatalok készségeit és 
kompetenciáit – megfelelőbbé tegyék a 
munkaerő-piaci igényeknek; emlékeztet 
arra, hogy csaknem valamennyi 
tagállamnak további lépéseket és 
beruházásokat kell megvalósítania az 
oktatás és képzés területén;

11. emlékeztet arra, hogy minden 
tagállamnak nagyobb erőfeszítéseket kell 
tennie oktatási és képzési rendszereinek a 
munkaerő-piaci igényekhez igazítása 
érdekében; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Bizottság az ajánlásaiban erre nem 
hívta fel a tagállamok figyelmét; 

Or. es
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Módosítás 68
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 
területén;

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 
területén; megjegyzi, hogy a megszorító 
intézkedéseknek és a költségvetés 
stabilizálását célzó rendelkezéseknek nem 
szabad gátolniuk a képzéssel kapcsolatos 
befektetéseket és a tartósan biztonságos 
munkavállalás lehetőségét;

Or. de

Módosítás 69
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
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ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 
területén;

ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; úgy véli, hogy az 
oktatási és/vagy képzési intézményeknek 
tanterveik kiegészítéseképp szakmai 
gyakorlati lehetőséget kell biztosítaniuk 
diákjaik számára, melyek révén 
tapasztalatokat szerezhetnek választott 
szakterületükön, előmozdítva ezzel a 
tanulási folyamatot és a munkahelyi 
gyakorlatok jobb megértését; emlékeztet 
arra, hogy csaknem valamennyi 
tagállamnak további lépéseket és 
beruházásokat kell megvalósítania az 
oktatás és képzés területén;

Or. pt

Módosítás 70
Evelyn Regner

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a 
piaci igények kielégítésére; üdvözli, hogy 
több tagállam szakképzési és képzési 
rendszerre vonatkozó reformot hajtott 
végre annak érdekében, hogy a készségeket 
és kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 

11. üdvözli, hogy több tagállam 
szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben a duális képzési 
rendszerek előnyeit; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 
területén;
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területén;

Or. de

Módosítás 71
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés 
területén;

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények és a munkavállalói szükségletek
kielégítésére; üdvözli, hogy több tagállam 
szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit – a munkaerő-
piaci igényekhez és a (jövőbeli) 
munkavállalók szükségleteihez igazítsák;
emlékeztet arra, hogy csaknem valamennyi 
tagállamnak további lépéseket és 
beruházásokat kell megvalósítania az 
oktatás és képzés területén;

Or. en

Módosítás 72
Marian Harkin

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 

11. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre 
álló készségek számos régióban és 
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ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás és képzés
területén;

ágazatban nem megfelelőek, vagy a 
megfelelő készségek teljes egészében 
hiányoznak, illetve hogy bizonyos oktatási 
és képzési rendszerek alkalmatlanok a piaci 
igények kielégítésére; üdvözli, hogy több 
tagállam szakképzési és képzési rendszerre 
vonatkozó reformot hajtott végre annak 
érdekében, hogy a készségeket és 
kompetenciákat – különösen a fiatalok 
készségeit és kompetenciáit –
megfelelőbbé tegyék a munkaerő-piaci 
igényeknek; emlékeztet arra, hogy 
csaknem valamennyi tagállamnak további 
lépéseket és beruházásokat kell 
megvalósítania az oktatás, a képzés, a 
kutatás, az innováció és a fejlesztés
területén;

Or. en

Módosítás 73
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. megjegyzi, hogy a szakképzett 
munkaerő hiányával és a demográfiai 
változással összefüggő kihívások 
kezeléséhez az oktatási és képzési ágazat 
reformján túlmenően hosszú távon 
fenntartható, világos kritériumokon 
alapuló bevándorlási stratégiára is 
szükség van;

Or. de

Módosítás 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát; hangsúlyozza, hogy a 
gazdasági és társadalmi visszaesés miatt 
több tagállamban kimerültek a nemzeti 
fiskális stabilizátorok, miközben más 
tagállamok szélesebb mozgásteret 
élveznek; kéri a Bizottságot, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül terjesszen 
elő javaslatot a 2012-es programtervében 
általa meghatározott európai automatikus 
fiskális stabilizátor bevezetése 
tekintetében;

Or. es

Módosítás 75
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
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eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát; megjegyzi, hogy a 
költségvetés stabilizálását célzó megszorító 
intézkedéseknek nem szabad azzal a 
következménnyel járniuk, hogy az érintett 
embereket megfosztják a szükséges 
támogatások kifizetésétől;

Or. de

Módosítás 76
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát, valamint fektessenek be 
megelőző intézkedésekbe;

Or. en

Módosítás 77
Evelyn Regner



AM\944149HU.doc 47/53 PE516.693v01-00

HU

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

12. megjegyzi, hogy a válság és az abból 
fakadó megszorító politika súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

Or. de

Módosítás 78
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

12. megjegyzi, hogy a válság – amelynek 
hatását a ciklikus költségvetési 
konszolidációs politikák is fokozták –
súlyosan és tartósan befolyásolta a 
tagállamok munkanélküliségi rátáit és a 
tagállamokon belül fennálló szociális 
helyzetet, ami a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, többek között a 
gyermekszegénység, a hajléktalanság, a 
társadalmi egyenlőtlenség, az aktív 
keresők elszegényedése és a háztartások 
túlzott eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vizsgálják felül a költségvetési 
konszolidáció ütemét és időzítését, és a 
túlzott hiány korrigálása tekintetében 
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kitűzött határidőket a munkahelyteremtés 
lehetővé tétele érdekében hosszabbítsák 
meg; kéri a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

Or. en

Módosítás 79
Emer Costello

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát;

12. megjegyzi, hogy a válság súlyosan és 
tartósan befolyásolta a tagállamok 
munkanélküliségi rátáit és a tagállamokon 
belül fennálló szociális helyzetet, ami a 
szegénység és társadalmi kirekesztés, 
többek között a gyermekszegénység, a 
hajléktalanság, az aktív keresők 
elszegényedése és a háztartások túlzott 
eladósodása tarthatatlan mértékű 
növekedéséhez vezetett; felszólítja e 
tekintetben a tagállamokat, hogy erősítsék 
meg biztonsági hálójukat és biztosítsák az 
érintettekkel foglalkozó jóléti rendszerek 
hatékonyságát; nyomatékosan kéri a 
Bizottságot, hogy vegye figyelembe azt a 
hatást, amelyet a gazdasági kiigazító 
programok gyakorolnak az Európa 2020 
stratégia legfőbb célkitűzéseinek 
megvalósítása felé történő előrelépésre a 
pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamokban, és hogy fogadjon el olyan 
módosításokat, amelyek célja a kiigazító 
programok és az Európa 2020 stratégia 
közötti összhang megteremtése; 

Or. en
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Módosítás 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. úgy véli ezzel összefüggésben, hogy 
az állami nyugdíjrendszereknek jelentős 
mértékben enyhíteniük kell a negatív 
társadalmi hatásokat; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság ajánlásai –
különösen a törvény által előírt 
nyugdíjkorhatár és annak a várható 
élettartammal való kapcsolata 
tekintetében – nem tesznek említést a 
nyugdíjakra vonatkozó zöld és fehér 
könyvekről készült európai parlamenti 
jelentésekben foglalt ajánlásokról;

Or. es

Módosítás 81
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
annak érdekében, hogy megerősödve 
kerüljenek ki a válságból, nagyobb 
mértékű növekedést érjenek el és hosszú 
távon biztosítsák jóléti rendszereiket, 
támogatniuk kell a minőségi 
közszolgáltatásokat, maradéktalanul 
kihasználva a munkaerőben rejlő 
potenciált, garantálva a munkavállalók 
jogait, valamint elősegítve a kollektív 
megállapodásokat és a mindenki számára 
hozzáférhető állami társadalombiztosítást;

Or. pt
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Módosítás 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli, hogy az idei évben sok 
tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti 
parlamenteknek, a szociális partnereknek 
és a civil társadalomnak a nemzeti 
reformprogramok kidolgozása során való 
bevonására; hangsúlyozza, hogy az, hogy 
valamennyi érdekelt részt vegyen a 
szükséges reformok kidolgozásában, 
kulcsfontosságú azok kivitelezése és sikere 
szempontjából.

13. üdvözli, hogy az idei évben sok 
tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti 
parlamenteknek, a szociális partnereknek 
és a civil társadalomnak a nemzeti 
reformprogramok kidolgozása során való 
bevonására; felhívja a Bizottságot, 
követelje meg a tagállamoktól, hogy 
biztosítsák nemzeti parlamentjeik és az 
érdekelt társadalmi szereplők előzetes 
bevonását a nemzeti reformprogramok, 
stabilitási programok és 
konvergenciaprogramok kidolgozásába;

Or. es

Módosítás 83
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli, hogy az idei évben sok
tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti 
parlamenteknek, a szociális partnereknek 
és a civil társadalomnak a nemzeti 
reformprogramok kidolgozása során való 
bevonására; hangsúlyozza, hogy az, hogy 
valamennyi érdekelt részt vegyen a 
szükséges reformok kidolgozásában, 
kulcsfontosságú azok kivitelezése és sikere 
szempontjából.

13. üdvözli, hogy néhány tagállam fokozta 
erőfeszítéseit a nemzeti parlamenteknek, a 
szociális partnereknek és a civil 
társadalomnak a nemzeti reformprogramok 
kidolgozása során való bevonására, 
valamint annak érdekében, hogy az 
országspecifikus ajánlások hozzájárulását 
ehhez megszerezze, hangsúlyozza 
azonban, hogy többet kell tenni a 
megfelelő demokratikus legitimitás és 
felelősségvállalás biztosítása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az, hogy valamennyi 
érdekelt részt vegyen az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítását lehetővé 
tevő nagyratörő nemzeti 
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reformprogramok és országspecifikus 
ajánlások kidolgozásában, kulcsfontosságú 
azok kivitelezése és sikere szempontjából;
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
az érdekelt felek bevonására vonatkozó 
útmutatót, támogassa a tagállami érdekelt 
feleknek az európai szemeszterbe történő 
– az érdekelt felek nemzeti 
reformprogramokhoz való 
hozzájárulásához szükséges – rendszeres 
bevonásának finanszírozását, és tartson a 
Parlamenttel együtt éves meghallgatást a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
részvételével, amely során felmérik a 
célkitűzések megvalósítása tekintetében 
elért előrehaladást és országspecifikus 
ajánlásokra irányuló javaslatokat 
terjesztenek elő;

Or. en

Módosítás 84
Emer Costello

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli, hogy az idei évben sok 
tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti 
parlamenteknek, a szociális partnereknek 
és a civil társadalomnak a nemzeti 
reformprogramok kidolgozása során való 
bevonására; hangsúlyozza, hogy az, hogy 
valamennyi érdekelt részt vegyen a 
szükséges reformok kidolgozásában, 
kulcsfontosságú azok kivitelezése és sikere 
szempontjából.

13. üdvözli, hogy az idei évben sok 
tagállam fokozta erőfeszítéseit a nemzeti 
parlamenteknek, a szociális partnereknek 
és a civil társadalomnak a nemzeti 
reformprogramok kidolgozása során való 
bevonására; megismétli azon felhívását, 
amely szerint meg kell erősíteni az 
európai szemeszter legitimitását, és
hangsúlyozza, hogy az, hogy valamennyi 
érdekelt részt vegyen a szükséges reformok 
kidolgozásában, kulcsfontosságú azok 
kivitelezése és sikere szempontjából.

Or. en
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Módosítás 85
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy kössenek intézményközi 
megállapodást a Parlamenttel annak 
érdekében, hogy a Parlament teljes körű 
szerepet kapjon az éves növekedési 
jelentés, valamint a gazdaságpolitikai és 
foglalkoztatási iránymutatások 
kidolgozásában és jóváhagyásában;

Or. en

Módosítás 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. Sajnálja, hogy a Bizottság által 
javasolt nemzeti reformtervekre vonatkozó 
európai parlamenti jelentés csak azután 
készült el, hogy e terveket a Tanács már 
jóváhagyta; kéri a Bizottságot, hogy 
sürgősen vizsgálja felül az európai 
szemeszter naptári ütemtervét annak 
biztosítása érdekében, hogy az eljárás 
teljes demokratikus legitimást élvezzen, 
különösen mihelyt a hatrészes csomag 
jóváhagyását követően az országspecifikus 
ajánlások kötelezővé válnak a tagállamok 
számára.

Or. es

Módosítás 87
Pervenche Berès
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Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felszólítja a Bizottságot, hogy e 
véleményt maradéktalanul építse be a 
2004-es éves növekedési jelentés 
megszövegezésébe;

Or. en

Módosítás 88
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot, amelynek célja, hogy 
jelentősen megerősítse a szociális 
partnerek európai szinten történő 
bevonását az európai szemeszter szociális 
és foglalkoztatási területeire vonatkozó 
politikai iránymutatás kialakításába, 
megvalósításába és nyomon kísérésébe;

Or. en


