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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))
Az Európai Parlament,
– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2013)0740),
– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével
összhangban előterjesztett egyetértési kérelemre (C7-0000/2013),
– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (3) bekezdésére,
– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság időközi jelentésére (A7-0000/2014),
1. kéri a Tanácsot, hogy vegye figyelembe a következő változtatásokat:
A tanácsi határozatra irányuló javaslatot a következőképpen kell módosítani:
Változtatás 1
Tanácsi határozatra irányuló javaslat
1 cikk
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

A Növekedési és Foglalkoztatási
Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó
feladata – a Szerződésnek megfelelően,
illetve kellő tekintettel az uniós
intézmények és szervek hatásköreire –,
hogy a Tanács, a Bizottság és a szociális
partnerek közötti folyamatos egyeztetést,
továbbá növekedési stratégiáik
koordinációját, valamint a foglalkoztatás,
a társadalmi integráció, a szociális
védelem, az oktatás, a szakmai képzés és
az emberi egészség védelmének magas
szintjét biztosítsa. Európai szinten
lehetőséget biztosít a szociális partnerek
számára, hogy szociális párbeszédük
keretében hozzájáruljanak az uniós
növekedési és foglalkoztatási stratégia
megvalósításához. Ennek érdekében a
csúcstalálkozó a Tanács, a Bizottság és a
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szociális partnerek munkájára és a közöttük
a gazdasági, szociális és foglalkoztatási
kérdésekkel kapcsolatban a különféle
egyeztető fórumokon folyó tárgyalásokra
támaszkodik.
Or. en

Változtatás 2
Tanácsi határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Változtatás

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

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

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

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

Változtatás 3
Tanácsi határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Változtatás

(1) A csúcstalálkozó napirendjét a Tanács,

(1) A csúcstalálkozó napirendjét a Tanács,
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a Bizottság és a csúcstalálkozó munkájában
résztvevő ágazatközi munkavállalói és
munkáltatói szervezetek együttesen
határozzák meg. E célból előkészítő
ülésekre kerül sor a Tanács és a Bizottság
szolgálatai, valamint az ESZSZ és a
BUSINESSEUROPE között.

a Bizottság és a csúcstalálkozó munkájában
résztvevő ágazatközi munkavállalói és
munkáltatói szervezetek együttesen és
egyenlő mértékben határozzák meg. E
célból előkészítő ülésekre kerül sor a
Tanács és a Bizottság szolgálatai, valamint
az ESZSZ és a BUSINESSEUROPE
között.
Or. en

Változtatás 4
Tanácsi határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Változtatás

(1) Az igazgatóság évente legalább kétszer
ülésezik. A csúcstalálkozóra az Európai
Tanács adott tavaszi és őszi ülésszaka előtt
kerül sor.

(1) Az igazgatóság évente legalább kétszer
ülésezik. A csúcstalálkozóra az Európai
Tanács adott tavaszi és őszi ülésszaka előtt
kerül sor, a csúcstalálkozó eredményeit
pedig a következő európai tanácsi ülésen
bocsátják döntéshozatalra.
Or. en

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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