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Módosítás 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EUSZ 3. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az Unió Európa 
fenntartható fejlődéséért munkálkodik, 
amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedésen, árstabilitáson és magas 
versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon alapul, amely magas fokú 
védelemmel párosul;

Or. es

Módosítás 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a kettes és a hatos csomag 
keretében bevezetett gazdaságirányítási 
mechanizmusok nem voltak képesek 
megteremteni a gazdasági és monetáris 
unió szociális – EUMSZ 148. cikk – és 
gazdasági – EUMSZ 121. – pillére közötti
egyensúlyt, és mivel ezért, az EUMSZ 9. 
cikkében foglaltaknak megfelelően, 
létfontosságú a gazdaságirányítás 
keretében a társadalmi dimenzió 
biztosítása a különböző uniós szinteken;

Or. es
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Módosítás 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az EP a gazdaságpolitikai 
koordinációra vonatkozó európai 
szemeszterről szóló, 2011. december 1-jei 
állásfoglalásában leszögezte, hogy „a 
Tanácson és/vagy a Bizottságon belüli 
bármilyen új vagy korszerűsített szervezet 
létrehozásával és bármilyen új vagy 
átalakított döntéshozatali eljárás 
bevezetésével párhuzamosan gondoskodni 
kell az Európai Parlament demokratikus 
legitimációjának és megfelelő 
elszámoltathatóságának erősítéséről”;

Or. es

Módosítás 4
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

törölve

Or. fr
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Módosítás 5
Guillaume Balas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. felszólít a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozására, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 6
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, kéri 
azonban a politikák szorosabb 
összehangolását, hogy az európai 
gazdaságirányítás integrálja az Európa 
2020 stratégia céljait, és így az intelligens, 
tartós és inkluzív növekedést is 
ténylegesen támogassák;

Or. de

Módosítás 7
Jérôme Lavrilleux
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
teljesen egységessé teszi a fellépést és
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 8
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében,
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
irányítás jelenlegi európai keretrendszere, 
amely a tagállamok gazdasági fejlődése 
során a súlyos egyensúlyhiányok 
megelőzésére törekszik a politikák 
szorosabb összehangolásával, nem idézett 
elő intelligens, tartós és inkluzív 
növekedést, az Európa 2020 stratégiában 
rögzített célkitűzéseknek megfelelően;

Or. pl

Módosítás 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
gazdaságirányítás európai keretrendszere
nem biztosította a politikák szorosabb 
összehangolását a súlyos egyensúlyhiányok 
megelőzése érdekében, ez ugyanis 
kedvezett volna az intelligens, tartós és 
inkluzív növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített, és a mai napig meg 
nem valósított célkitűzéseknek 
megfelelően;

Or. it

Módosítás 10
Georgi Pirinski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
gazdaságirányítás európai keretrendszere –
amelyet a politikák szorosabb 
összehangolására szántak a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében –
nem bizonyult elég hatékonynak az 
intelligens, tartós és inkluzív növekedés 
előmozdításához, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 11
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. tudomásul veszi a gazdaságirányítás 
európai keretrendszerének létrehozását, 
mivel ez amellett, hogy lehetővé teszi a 
politikák szorosabb összehangolását a 
súlyos egyensúlyhiányok megelőzése 
érdekében, támogatni kívánja az Európa 
2020 stratégiában rögzített célkitűzéseket;

Or. it

Módosítás 12
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gazdaságirányítás európai keretrendszere 
nem járult hozzá az intelligens, tartós és 
inkluzív növekedés előmozdításához, és 
rámutat arra, hogy az előrejelzések szerint 
az EU éves GDP-növekedése nem éri el az 
1,5%-ot; hangsúlyozza, hogy az utóbbi 
években a növekedés mérsékelt volt, illetve
stagnált, az EU 2020 stratégia 
foglalkoztatással és szegénységgel 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérése még 
messze van, és hogy az egyenlőtlenség, 
valamint a szegénység mértéke továbbra is 
elfogadhatatlanul magas;1a

__________________
1a European Economic Forecast, 2014 
(Európai gazdasági előrejelzés, 2014)
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf.
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Or. en

Módosítás 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. támogatja a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel 
ennek amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedveznie kell az intelligens, tartós és 
inkluzív növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 14
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez a növekedésnek, és ennek 
érdekében, az Európa 2020 stratégiában 
rögzített célkitűzéseknek megfelelően, meg 
kell erősíteni;

Or. es



PE546.881v01-00 10/74 AM\1048145HU.doc

HU

Módosítás 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően; üdvözli, hogy a 
gazdaságirányítás európai keretrendszere 
előrehaladást mutatott fel a költségvetési 
konszolidáció terén azzal, hogy az EU 28 
tagállamát tekintve a teljes államadósság 
a 2011-es szintről, a GDP 4,5%-áról az 
előrejelzések szerint 2014-ben a GDP 3%-
ára csökken;

Or. en

Módosítás 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gazdaságirányítás európai keretrendszere –
amelyet a gazdaság- és szociálpolitikák 
összehangolására szolgáló eszköznek 
tartanak – kizárólag a kiigazítási 
politikákra összpontosít; hangsúlyozza, 
hogy a súlyos egyensúlyhiányok 
megelőzése érdekében elő kell segítenie az 
intelligens, tartós és inkluzív növekedést, 
az Európa 2020 stratégiában rögzített 
célkitűzéseknek megfelelően;
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Or. en

Módosítás 17
Emilian Pavel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. megállapítja, hogy a gazdaságirányítás 
európai keretrendszere magában rejtheti a 
lehetőséget a súlyos egyensúlyhiányok 
megelőzésére, az intelligens, tartós és 
inkluzív növekedés elősegítésére, az 
Európa 2020 stratégiában rögzített 
célkitűzéseknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 18
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. elutasítja a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerét, mert aláássa a népek és a 
tagállamok demokratikus jogait és 
szuverenitását; javasolja a Stabilitási és 
Növekedési Paktum, valamint a gazdasági 
és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés visszavonását és a fenntartható 
fejlődésről és társadalmi haladásról szóló 
paktummal való felváltását;

Or. pt
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Módosítás 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének létrehozását, mivel ez 
amellett, hogy biztosítja a politikák 
szorosabb összehangolását a súlyos 
egyensúlyhiányok megelőzése érdekében, 
kedvez az intelligens, tartós és inkluzív 
növekedésnek, az Európa 2020 
stratégiában rögzített célkitűzéseknek 
megfelelően;

1. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
terjessze elő a gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének felülvizsgálatát, mivel 
ez amellett, hogy biztosítja a tagállami 
politikák szorosabb összehangolását a 
súlyos egyensúlyhiányok megelőzése 
érdekében, a rendszer mint egész 
demokratikus legitimitásának és 
ellenőrzésének fokozásával egyidejűleg
intelligens, tartós és inkluzív növekedést 
idézhet elő, beleértve az Európa 2020 
stratégia foglalkoztatási és szociális 
célkitűzéseinek felülvizsgálatát;

Or. en

Módosítás 20
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. az európai gazdaságpolitikai irányítás 
javítása, a munkanélküliség, a szegénység 
és a szociális kirekesztés csökkentése, a 
szociális dömping leküzdése és az 
legalacsonyabb szociális normák felé 
mutató alákínálási verseny 
megakadályozása érdekében kéri a 
gazdasági és monetáris unió szociálisabb 
kialakítását; felhív továbbá egy kötelező 
foglalkoztatási, képzési, kutatási és 
fejlesztési célokat tartalmazó szociális 
fejlődési paktum elfogadására;

Or. de



AM\1048145HU.doc 13/74 PE546.881v01-00

HU

Módosítás 21
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Bizottság közleménye nem ismeri 
el azt, hogy a hatos csomag kudarcot 
vallott, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjessze elő a hatos csomag 
felülvizsgálatát; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy tartsa magát Juncker 
elnöknek a szociális AAA minősítéssel 
kapcsolatos kötelezettségvállalásához 
azáltal, hogy a gazdaságirányítás 
keretrendszerének hangsúlyát áthelyezi az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérésére, aminek során a gazdasággal, 
foglalkoztatással, oktatással és 
szegénységgel, valamint a társadalmi 
kirekesztéssel kapcsolatos célkitűzések 
egyenrangúak, továbbá hogy a 
gazdaságirányítás európai 
keretrendszerében pedig vessen véget azon 
politikáknak, amelyek kontraproduktívak 
voltak a 2020-as célok elérése 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 22
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy az Európai Unió 
gazdaságirányítás keretrendszere 
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nélkülözhetetlen irányítási eszköz a 
problémás gazdasági tendenciák – például 
a túlzott költségvetési hiány vagy az 
államháztartás adósságszintje –
felderítéséhez, megakadályozásához és 
orvoslásához, amelyekről bebizonyosodott 
az adósságválság során, hogy a növekedés 
terén erőteljes visszaesést és óriási 
munkanélküliséget idéznek elő, és 
amelyek veszélynek tették ki az európai 
gazdaságokat és az európai projektet;

Or. en

Módosítás 23
Emilian Pavel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenlegi gazdaságirányítás keretrendszer 
nem tulajdonít kellő fontosságot a 
foglalkoztatási és szociális 
megfontolásoknak, ezáltal sokkal 
nehezebbé teszi az EU 2020 stratégia 
kiemelt célkitűzéseinek elérését;

Or. en

Módosítás 24
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenlegi gazdaságirányítási politika 
továbbra is kizárólag a gazdasági 
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növekedésre összpontosít anélkül, hogy 
elismerné az inkluzív, jogokon alapuló és 
fenntartható megközelítés szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy a növekedésből 
fakadó előnyöknek a társadalom 
egészében érvényesülniük kell ahhoz, 
hogy fenntartható és inkluzív legyen;

Or. en

Módosítás 25
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az euróövezet 
azon vezető országainak, amelyek 
támogatást kaptak partnereiktől 
gazdaságuk finanszírozásához, be kell 
tartaniuk a kapcsolódó szabályokat, 
programokat és megállapodásokat; 
kiemeli, hogy ez a partnerországok 
adófizetői felé kifejezett tisztelet a 
hatalmas szolidaritási erőfeszítéseikért;

Or. en

Módosítás 26
Emilian Pavel

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. egyetért Thyssen biztos azon 
állításával, hogy azon országok, amelyek 
kiváló minőségű munkahelyeket, jobb 
szociális védelmet biztosítanak és 
befektetnek a humántőkébe, ellenállóbbak 
a válságokkal szemben; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy juttassa kifejezésre ezt 
az álláspontot valamennyi, az európai 
szemeszter politikájával kapcsolatos és az 
országspecifikus ajánlásában;

Or. en

Módosítás 27
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemeli, hogy a szolidaritás az az 
alapvető érték, amelyre az Európai Unió 
és gazdaságirányítási keretrendszere épül; 
köszönetet mond ezért az európai 
embereknek és adófizetőknek azért, hogy 
hatalmas szolidaritást mutattak az 
adósságválság által érintett országokban 
élő emberek felé;

Or. en

Módosítás 28
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
gazdaságirányítási keretrendszerén 
keresztül tárgyalás útján elfogadott 
strukturális reformokat bevezető
tagállamoknak sikerül visszaszerezniük
versenyképességüket a világpiacon, 
növekedést elérni és munkahelyeket 
teremteni, valamint bizalmat kiépíteni a 
pénzügyi piacokon;
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Or. en

Módosítás 29
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a strukturális reformok lassítása 
vagy egy részük visszavonása 
tőkekiáramláshoz, tőzsdekrachoz, a 
növekedés erőteljes visszaeséséhez és 
magas munkanélküliségi rátákhoz vezet;

Or. en

Módosítás 30
Guillaume Balas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. tudomásul veszi a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja a jelenlegi keret 
hatékonyságát annak értékelése végett, 
hogy a tagállamok és a Bizottság 
hatékonyan és egységesen alkalmazták-e 
az irányítás szabályait; úgy véli továbbá, 
hogy e vizsgálatnak a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó 
jogszabályszövegek felülvizsgálatát kell 
eredményeznie;

Or. fr
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Módosítás 31
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad arra is, hogy az Európai Parlament 
illetékes parlamenti bizottságaival 
eszmecserét lehessen folytatni az e keret 
elmélyítésére szolgáló eszközökről;

Or. fr

Módosítás 32
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság alkalmazták-e az irányítás 
szabályait; feltételezi, hogy ez a vizsgálat 
alapot biztosít a keret működési 
szabályainak kritikus elemzéséhez;

Or. pl

Módosítás 33
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. tudomásul veszi a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére, valamint 
a szükséges változtatásokra is;

Or. it

Módosítás 34
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keretet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy felülvizsgálatában 
foglalkozzon a keretnek a – többek között 
az Európa 2020 stratégia kiemelt 
célkitűzéseinek megvalósítása 
tekintetében fennálló – hiányosságaival; 
úgy véli továbbá, hogy ez a vizsgálat 
alkalmat ad a keret elmélyítésére és –
különösen a szemeszter folyamata iránti 
elkötelezettség tekintetében történő –
alapvető fejlesztésére szolgáló eszközökről 
szóló eszmecserére is;

Or. en
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Módosítás 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait, 
továbbá hogy azok relevánsak-e; úgy véli 
továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat ad a 
keret elmélyítésére és felülvizsgálatára
szolgáló eszközökről szóló eszmecserére 
is;

Or. fr

Módosítás 36
Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a meglévő keret hatékonyabbá tételét
szolgáló eszközökről szóló eszmecserére 
is;

Or. hu
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Módosítás 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is; 
javasolja, hogy a felülvizsgálat 
összpontosítson emellett azon 
intézkedésekre, amelyek fokozzák a 
magánszféra bizalmát a gazdaság iránt, 
mivel a bizalom a magánberuházások 
előfeltétele, amelyek viszont a 
munkahelyteremtés előfeltételét képezik;

Or. en

Módosítás 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; 
emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 9. 
cikkében meghatározott célkitűzések 
elérése érdekében a gazdaságpolitika nem 
vizsgálható külön a szociálpolitikától, 
ezért kiemeli, hogy sürgős szükség van az 
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európai szociális kormányzás olyan 
módon történő javítására, amely hasonló 
az európai gazdasági kormányzás 
létrehozásához;

Or. en

Módosítás 39
Emilian Pavel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy 
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret javítására szolgáló eszközökről 
szóló eszmecserére is;

Or. en

Módosítás 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e az irányítás szabályait; úgy
véli továbbá, hogy ez a vizsgálat alkalmat 
ad a keret elmélyítésére szolgáló 
eszközökről szóló eszmecserére is;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy első alkalommal 
megvizsgálja e keret hatékonyságát annak 
értékelése végett, hogy a tagállamok és a 
Bizottság hatékonyan és egységesen 
alkalmazták-e a szabályokat; úgy
gondolja, hogy egy ilyen felülvizsgálat
alkalmat ad a gazdaságirányítási eszközök 
átfogó prioritásainak és megfelelőségének 



AM\1048145HU.doc 23/74 PE546.881v01-00

HU

mélyreható és inkluzív újraértékelésére a 
közös valuta helyes működésére szolgáló 
valódi fiskális unió megvalósítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 41
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a korlátozott tapasztalatok ellenére 
megállapítja, hogy a gazdaságirányítás 
európai keretrendszere magában hordozza 
annak csíráját, hogy nem lesz hatékony, 
mivel hatalmas politikai és monetáris 
bizonytalanságra épül;

Or. fr

Módosítás 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy mivel az Európai 
Bizottság ma már elismeri, hogy tömeges 
beruházási tervre van szükség, ez jelentős 
irányváltást jelent azon európai 
gazdaságirányítási keretrendszer 
tekintetében, amely az elmúlt években 
visszafogta a beruházást;

Or. fr
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Módosítás 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli ezért, hogy ez a felülvizsgálat 
alkalmat ad egy új társadalmi-gazdasági 
keret átfogó stratégiával együtt történő 
kidolgozására az európai szociális 
vívmányok végrehajtása céljából; 
hangsúlyozza az euróövezet egészére 
vonatkozó jobb koordinációs rendszer 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy az aszimmetrikus 
gazdasági megrázkódtatások kezelése 
érdekében európai automatikus stabilizáló 
mechanizmusokat – például az egész 
GMU-ra kiterjedő munkanélküliségi 
ellátási rendszert – kell kialakítani, olyan 
eszközként, amely a társadalmi kohézió 
fenntartására, a belső kereslet 
támogatására és a közös valuta 
fenntarthatóságának megerősítésére 
szolgál; ismét arra kéri a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki zöld könyvet az 
euróövezetben használható automatikus 
stabilizátorokról;

Or. en
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Módosítás 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. ezzel összefüggésben szorgalmazza a 
közberuházások fejlődésének kedvező 
környezet megteremtését; többek között 
felszólít arra, hogy a tagállamok 
adósságának kiszámításakor 
semlegesítsék a közberuházásokat, 
különös tekintettel az új ESA2010 
számviteli standardoknak az egyes állami 
hatóságok beruházási kapacitására 
gyakorolt hatására; ezért megfelelő 
döntéseket vár az Európai Központi 
Banktól;

Or. fr

Módosítás 46
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra 
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

törölve

Or. it
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Módosítás 47
Guillaume Balas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra 
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi a demokratikus legitimitás 
megerősítését és az európai szemeszter, 
mint a tagállamok gazdaság- és 
szociálpolitikáinak összehangolására 
alkalmas eszköz elmélyítését;

Or. fr

Módosítás 48
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. felszólít az európai szemeszter kritikus 
elemzésére, különösen ami annak a
válságmegelőzéssel kapcsolatos 
hatékonyságát illeti; ennek jegyében 
üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
intézkedését nemcsak a költségvetési 
felelősségre, hanem a strukturális 
beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális szempontokkal való 
összekapcsolása érdekében;

Or. pl
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Módosítás 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében, valamint felkéri a Bizottságot, 
hogy szólítsa fel a tagállamokat a számos 
uniós tagállamot sújtó teljes szegénység 
felszámolására irányuló konkrét 
intézkedések elfogadására;

Or. it

Módosítás 50
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a
strukturális beruházásokra és reformokra 
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter mint a 
költségvetési fenntarthatóságnak és a 
makrogazdasági egyensúlynak a 
társadalmi kohézióval Unió-szerte történő 
kiegyensúlyozása és a 2020-as 
célkitűzések megvalósítása potenciális
eszközének megerősítését és elmélyítését; 
ennek jegyében felszólítja a Bizottságot, 
hogy javaslatával lépjen túl a csökkentést 
célzó költségvetési felelősségen és olyan 
politikák felé mozduljon el, amelyek a 
szociális beruházásokkal és a strukturális 
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reformokkal foglalkoznak annak 
biztosítása érdekében, hogy a szociális 
piacgazdaság nagyobb szociális
fejlődéshez, valamint a javak 
igazságosabb elosztásához és megfelelő 
kohézióhoz és a nemek közötti nagyobb 
mértékű egyenlőséghez vezessen;

Or. en

Módosítás 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
felülvizsgálatát; ennek jegyében üdvözli a 
Bizottság azon javaslatát, hogy 
intézkedését nemcsak a költségvetési 
felelősségre, hanem a strukturális 
beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja, feltéve hogy ez utóbbiak 
összekapcsolják a piacgazdaságot a 
szociális fejlődéssel;

Or. fr

Módosítás 52
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és hatékonyabbá tételét; 
ennek jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
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költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

Or. hu

Módosítás 53
Lampros Fountoulis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzésre törekvés eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és célzott 
reformokra is összpontosítja a 
piacgazdaságnak a szociális fejlődéssel 
való összekapcsolása érdekében;

Or. el

Módosítás 54
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
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összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális kohézióval való összekapcsolása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését az EU-n 
belül a válságot követő 
munkahelyteremtés és a növekedés 
konvergenciája céljából; ennek jegyében 
üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
intézkedését nemcsak a költségvetési 
felelősségre, hanem a strukturális 
beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak és a 
munkahelyteremtésnek a szociális 
fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 

3. ösztönzi az európai szemeszter mint a 
válságmegelőzés és az intelligens, tartós és 
inkluzív növekedés elősegítése hatékony 
eszközének megerősítését és elmélyítését; 
ennek jegyében üdvözli a Bizottság azon 
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költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra is 
összpontosítja a szociális piacgazdaságnak 
a szociális fejlődéssel és kohézióval való 
összekapcsolása érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Emilian Pavel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter mint a 
válságmegelőzés és a növekedés 
elősegítése hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
beruházásokra is összpontosítja a 
piacgazdaságnak a szociális fejlődéssel 
való összekapcsolása érdekében;

Or. en

Módosítás 58
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 

3. elutasítja az európai szemeszter 
megerősítését és elmélyítését, és úgy véli, 
hogy annak fenntartása tovább súlyosbítja 
a válságot;
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strukturális beruházásokra és reformokra 
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

Or. pt

Módosítás 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ösztönzi az európai szemeszter, mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
strukturális beruházásokra és reformokra 
is összpontosítja a piacgazdaságnak a 
szociális fejlődéssel való összekapcsolása 
érdekében;

3. ösztönzi az európai szemeszter mint a 
válságmegelőzés hatékony eszközének 
megerősítését és elmélyítését; ennek 
jegyében üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy intézkedését nemcsak a 
költségvetési felelősségre, hanem a 
beruházásokra – többek között a szociális 
beruházásokra –, a kiváló minőségű 
munkahelyek teremtésére és a strukturális 
reformokra is összpontosítja a 
piacgazdaságnak a szociális fejlődéssel 
való összekapcsolása érdekében;

Or. en

Módosítás 60
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy maga a szemeszter 
elve sem alkalmazható a szociális területre 
annak következtében, hogy a 
mutatószámok töredezettek, nem 
megfelelőek és nem hatékonyak;
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Or. fr

Módosítás 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a válság által 
legsúlyosabban érintett tagállamok által 
bevezetett strukturális reformok nem 
voltak eredményesek; ezért felszólít az 
Európában folytatott elvakult megszorítási 
politika felülvizsgálatára, valamint a 
helyzetre való tekintettel a közberuházás 
elősegítésére;

Or. fr

Módosítás 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EU kedvező 
fejlődése szempontjából fontos, hogy 
egyensúly jöjjön létre az EUMSZ 121. és 
148. cikkében meghatározott 
foglalkoztatási és gazdaságpolitika között; 
felhív egy szociális jegyzőkönyvnek a 
Szerződésekhez csatolására az alapvető 
szociális és munkavállalói jogok védelme 
céljából, hogy a szociális jogok 
egyenrangúak legyenek a gazdasági 
szabadságokkal;

Or. en
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Módosítás 63
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít a gazdasági és társadalmi 
kohéziónak az Európai Szociális Alap és a 
Kohéziós Alap megerősítése révén történő 
fokozására, a rendezett jogállású 
munkahelyek megóvása és újak teremtése 
érdekében, támogatva a munkanélküliség 
és a szegénység elleni küzdelmet;

Or. pt

Módosítás 64
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
mind a növekedés, mind a 
munkahelyteremtés tartós ösztönzését 
célzó, összehangolt társadalmi és 
gazdaságpolitikák előmozdítása érdekében, 
hogy jó minőségű munkahelyeket 
hozzanak létre;

Or. de

Módosítás 65
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó társadalmi és 
gazdaságpolitikák előmozdítása érdekében;

Or. pl

Módosítás 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését, a 
súlyos munkanélküliség felszámolását és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 67
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 

4. hangsúlyozza, hogy a felelősségek 
arányosabb elosztására és jobb 
együttműködésre van szükség az EPSCO 
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a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

és az ECOFIN kapcsolódó szervei között, 
és ezért javasolja együttes ülések 
szervezését az EPSCO és az Ecofin Tanács 
számára az egyenlőtlenségek, a szegénység
és a társadalmi kirekesztés csökkentését, 
valamint az európai versenyképesség 
javítását és a fenntartható növekedés és a 
minőségi munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézióra irányuló
összehangolt társadalmi és
gazdaságpolitikák előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 68
Lampros Fountoulis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai egészséges versenyképesség 
megerősítését és a növekedés és különösen 
a fiatalok számára munkahelyteremtés 
tartós ösztönzését célzó, összehangolt 
társadalmi és gazdaságpolitikák 
előmozdítása érdekében;

Or. el

Módosítás 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 

4. emlékeztet az EPSCO és az Ecofin 
Tanács közötti együttes ülések 
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európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

fontosságára az európai versenyképesség 
megerősítését és a növekedés és a 
minőségi munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Emilian Pavel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja együttes ülések szervezését az 
EPSCO és az Ecofin Tanács számára az 
európai versenyképesség megerősítését és 
a növekedés és munkahelyteremtés tartós 
ösztönzését célzó, összehangolt társadalmi 
és gazdaságpolitikák előmozdítása 
érdekében;

4. határozott meggyőződése, hogy az 
EPSCO és az Ecofin Tanács között 
együttes üléseket kell szervezni az európai 
versenyképesség megerősítését és a 
növekedés és a minőségi
munkahelyteremtés tartós ösztönzését 
célzó, összehangolt társadalmi és 
gazdaságpolitikák előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 71
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a 
riasztási mechanizmusról szóló jelentésben 
a makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 

5. hangsúlyozza a szociális mutatók az első 
fontos lépést jelentik a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy az 
eredménytáblát tegye kötelezővé a 
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eredményességét; tagállamok számára, és illesszen be –
például a munka minőségére, a 
vagyoneloszlásra, a tartós és ifjúsági 
munkanélküliségre, a nemek közötti 
egyenlőségre és a gyermekszegénységre 
vonatkozó – további mutatókat;

Or. de

Módosítás 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 
eredményességét;

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából, hogy ezáltal el lehessen 
kerülni olyan eszközök és intézkedések 
végrehajtását, amelyek nem veszik 
figyelembe a szociális helyzetet vagy a 
tagállamok közötti különbségeket; kéri a 
Bizottságot, hogy értékelje az 
eredménytábla hatókörét és 
eredményességét;

Or. it

Módosítás 73
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 5. hangsúlyozza, hogy a szociális mutatók 
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eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 
eredményességét;

eredménytáblájának a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésbe való 
felvétele első lépés a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok kiigazítását célzó 
intézkedések szociális hatásainak előzetes 
meghatározása szempontjából; kiemeli, 
hogy ennek eddig nincs politikai hatása, 
és ezért következő lépésként felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy az összes 
szociális mutatót – többek között a 
szegénységgel és a társadalmi 
kirekesztéssel kapcsolatosakat – tegyék 
egyenértékűvé a makrogazdasági 
mutatókkal; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje és javítsa az eredménytábla 
hatókörét és eredményességét, valamint 
biztosítsa, hogy a foglalkoztatási és 
szociális mutatók eredménytáblájának 
megállapításait maradéktalanul 
figyelembe veszik az országspecifikus 
ajánlások kidolgozásakor és tagállami 
végrehajtásuk értékelésekor; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vezessen be olyan 
rendszert, amely megelőző és korrekciós 
intézkedéseket kezdeményez, amint a 
szociális mutatók elérik a megállapított 
határértéket;

Or. en

Módosítás 74
Ádám Kósa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 
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eredményességét; eredményességét, ideértve annak 
vizsgálatát, hogy a meglévő indikátorok és 
az Eurostat keretében végzett felmérések 
mennyiben hatékonyak és veszik 
figyelembe az adott tagállam 
jellegzetességeit, társadalmi sajátosságait, 
az elért eredményeket a saját 
bázisértékükhöz képest (felzárkózás 
ütemének, a felzárkózás és növekedés 
alapjainak, illetve annak 
fenntarthatóságának vizsgálatával 
egyidejűleg);

Or. hu

Módosítás 75
Emilian Pavel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
értékelje az eredménytábla hatókörét és 
eredményességét;

5. hangsúlyozza a szociális mutatók 
eredménytáblájának fontosságát a riasztási 
mechanizmusról szóló jelentésben a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazítását célzó intézkedések szociális 
hatásainak előzetes meghatározása 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy ezek a mutatók 
ugyanolyan fontosak az európai 
szemeszterben, mint a gazdasági mutatók;

Or. en

Módosítás 76
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy olyan alapvető 
elemek hiányoznak ebből az 
eredménytáblából, mint az 
álláslehetőségek mennyiségi, minőségi és 
földrajzi adatai és a csődbe ment 
vállalkozásokra vonatkozó számadatok;

Or. fr

Módosítás 77
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy minél 
előbb terjessze elő az 1176/2011/EU és az 
1174/2011/EU rendeletben foglalt, a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás és a riasztási 
mechanizmus felülvizsgálatát, amely
felülvizsgálat keretében a következőkkel 
foglalkozik:

a) a mutatók és a határértékek módosítása 
a költségalapú versenyképességről a 
versenyképesség átfogóbb értelmezésére 
való áttéréssel, amely magában foglalja a 
humántőke minőségét, a munkaerő-piaci 
részvételt, a beruházási költségeket, az 
erőforrás-hatékonyságot, az 
energiahatékonyságot és az 
egyenlőtlenséget;

b) a makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljáráson (MIP) belül 
a többletet a hiányhoz hasonlóan kezelő 
folyószámlákkal kapcsolatos szimmetria;

Or. en
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Módosítás 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. arra szólít fel, hogy az euróövezetben a 
költségvetési fegyelem kötelező 
felügyeletére vonatkozó különös szabályok 
– az államháztartás és a szociális modell 
fenntarthatóságának biztosítását célzó 
makrogazdasági mutatókhoz hasonlóan –
egészüljenek ki a minőségi foglalkoztatást, 
a szegénységet, a gyermekszegénységet és 
a lakhatást vizsgáló foglalkoztatási, 
újraelosztási és szociális mutatókkal;

Or. es

Módosítás 79
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a túlzott 
egyenlőtlenséget a riasztási mechanizmus 
rendszerét beindító tényezőnek kell 
tekinteni, mivel destabilizálja a 
társadalmakat és a kohéziót és a 
gazdasági teljesítményt is veszélyezteti; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlőtlenség EU-
ban tapasztalt és a szemeszter keretében 
az országjelentésekben dokumentált 
fokozódása jelentős demokratikus 
kockázatokkal jár; rámutat az IMF és az 
ILO figyelmeztetéseire, amelyek szerint az 
egyenlőtlenség EU-n belüli további 
növekedése destabilizálhatja 
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társadalmainkat;

Or. en

Módosítás 80
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

6. kéri a Bizottságot, hogy évente nyújtson 
be értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

Or. pl

Módosítás 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat, különös 
tekintettel az európai alapbérre és a 
garantált minimálbérre; kéri a Bizottságot, 
hogy évente nyújtson be értékelést az 
Európai Parlamentnek az ajánlások 
hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
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képezhetné;

Or. it

Módosítás 82
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
fenntartható növekedés és a jó minőségű 
munkahelyek létrehozása, valamint a 
társadalmi kohézió támogatása és az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése
érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

Or. en

Módosítás 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 

6. kéri a Bizottságot, hogy évente nyújtson 
be értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, valamint az ajánlásoknak 
az adósságra és a hiányra, valamint a 
szociális mutatószámokra gyakorolt 
hatásairól, mely értékelés az éves 
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eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

Or. fr

Módosítás 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés és a munkahelyteremtés 
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
növekedés, a jó minőségű munkahelyek 
létrehozása és a társadalmi kohézió
támogatása érdekében hajtsák végre az 
országspecifikus ajánlásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy évente nyújtson be 
értékelést az Európai Parlamentnek az 
ajánlások hatékony végrehajtása terén elért 
eredményekről, mely értékelés az éves 
növekedési jelentés mellékletét is 
képezhetné;

Or. en

Módosítás 85
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékezteti a Bizottságot, hogy bár a 
bérek fontos tényezőnek számítanak az 
euróövezet makrogazdasági 
egyensúlyhiányainak megoldásában, nem 
pusztán gazdasági kiigazításra szolgáló 
eszközök, hanem mindenekelőtt mindazon 
jövedelem, amelyből a munkavállalóknak 
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meg kell élniük; felszólítja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a bérekhez 
kapcsolatos ajánlások ne növeljék az aktív 
keresők szegénységét vagy a bérek 
tagállamokon belüli egyenlőtlenségét, 
illetve ne ártsanak az alacsony jövedelmű 
csoportoknak;

Or. en

Módosítás 86
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
munkahelyek 80%-át Európában, és 
hozzájárulnak a fenntartható és inkluzív 
növekedéshez;

Or. fr

Módosítás 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –

7. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az 
EBB-vel együttműködésben könnyítse meg 
a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
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rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

Or. it

Módosítás 88
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k alkotják a 
munkahelyteremtés gerincét Európában; 
sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap nem 
rendelkezik forráselkülönítésről vagy -
elosztásról a kkv-k számára, hanem ezt 
teljesen az irányítóbizottságra hagyja; 
felszólítja az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot, hogy tartsa 
tiszteletben az Unió meglévő befektetési 
elveit;

Or. en

Módosítás 89
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
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az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

az EBB-vel együttműködésben állapítson
meg olyan kritériumokat, amelyek 
lehetővé teszik a kkv-k számára, hogy részt 
vegyenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap által – az Európai Beruházási 
Alaphoz kapcsolódóan – finanszírozott 
beruházásokban, mivel a kkv-k biztosítják 
a legtöbb munkahelyet Európában;
rámutat arra, hogy amint megállapítják az 
alkalmassági kritériumokat és a részvételi 
követelményeket, meg lehet tenni az 
előkészületeket, és összehangoltabbak 
lesznek az intézkedések, a kkv-k részéről 
is;

Or. pl

Módosítás 90
Lampros Fountoulis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában, ezzel 
párhuzamosan azonban szükséges a 
források helyes kezelésének felügyelete és 
gondozása;

Or. el

Módosítás 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet Európában;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az EBB-vel együttműködésben könnyítse 
meg a kkv-k számára az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapban – az Európai 
Beruházási Alaphoz kapcsolódóan –
rendelkezésre álló forrásokhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k biztosítják a 
legtöbb munkahelyet és a 
munkahelyteremtés fő forrásai
Európában; kiemeli az új növekedés és 
munkahelyteremtés fontosságát a 
gazdaságirányítás európai 
keretrendszerének társadalmi 
elfogadottsága szempontjából, felszólítja
ezért a Bizottságot, hogy tegyen 
intézkedéseket a gazdaság iránti bizalom 
növelése és az üzleti környezet javítására, 
különös figyelemmel a kkv-kra, a 
bürokrácia megszüntetésére és a 
finanszírozáshoz való hozzáférésre;

Or. en

Módosítás 92
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatát fejezi ki az Unió teljesen 
ellentmondásos magatartása miatt, amely 
megköveteli a szolgáltatások 
liberalizációját, viszont egyre több olyan 
kötelező normát ír elő, amelyek ahelyett, 
hogy védenék, inkább térdre kényszerítik 
a kkv-kat;

Or. fr
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Módosítás 93
Emilian Pavel

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy gondolja, hogy a 
gazdaságirányítási keretnek elő kell 
segítenie, hogy Európában megfelelő 
környezet jöjjön létre a vállalkozások 
elősegítése érdekében, különösen a 
fiatalok körében; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a válság folyamán csökkent a 
foglalkoztatási ráta a kkv-knál;

Or. en

Módosítás 94
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. megállapítja, hogy a kkv-k 
kimeríthetetlen munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkeznek, de a jelenlegi 
gazdasági helyzettel összefüggő pénzügyi 
nehézségeik a munkanélküliség 
növekedését idézik elő;

Or. fr

Módosítás 95
Emilian Pavel

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7b. megállapítja, hogy a hangsúly 
áthelyeződése munkát terhelő adókról 
elősegítheti a növekedés ösztönzését és a 
foglalkoztatási ráta növekedését;

Or. en

Módosítás 96
Guillaume Balas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

törölve

Or. fr

Módosítás 97
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
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gyakorlatok megosztására; gyakorlatok megosztására; másrészt 
felhívja a figyelmet arra, hogy az európai 
munkaerőpiacok optimális integrációja 
továbbra is középtávú célkitűzés annak 
érdekében, kiegyensúlyozott és versengő 
környezetben lehessen előmozdítani a 
társadalmi fejlődést;

Or. fr

Módosítás 98
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált
gyakorlatok megosztására;

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; rámutat 
továbbá arra, hogy a korszerűsítés nem 
állhat csak abból, hogy csökken a 
színvonal a munkavállalói jogok védelme 
tekintetében és csökken a szociális 
biztonság; e célból bátorítja a tagállamokat 
a gyakorlatok megosztására;

Or. pl

Módosítás 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében sürgeti a 



AM\1048145HU.doc 53/74 PE546.881v01-00

HU

tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik – köztük az európai alapbér és 
a garantált minimálbér – korszerűsítését; e 
célból bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

Or. it

Módosítás 100
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. a költségvetési politikák 
hatékonyságának javítása, a szegénység 
csökkentése és a méltányos mobilitás 
fokozása érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy jobban hangolják 
össze a munkaerőpiacaik és szociális 
védelmi rendszereik fejlesztésére irányuló 
erőfeszítéseiket, ugyanakkor biztosítsák, 
hogy az ezen ágazatokban végrehajtott 
strukturális reformok nem veszélyeztetik a 
munkaügyi normákat, illetve nem
csökkentik a megfelelő szociális 
védelemhez való hozzájutást, ami 
egyetemes jog és az egyenlőbb 
társadalmak létrehozásának előfeltétele; e 
célból felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat a bevált gyakorlatok 
megosztására és az egymástól való tanulás 
további támogatására regionális és helyi 
szinten is;

Or. en

Módosítás 101
Maria Arena, Hugues Bayet
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy munkaerőpiacaik és 
szociális védelmi rendszereik 
korszerűsítésének folytatását ahhoz a 
feltételhez kössék, hogy meg kell őrizni a 
munkahelyek színvonalát és a szociális 
védelmet, mivel azok hozzájárulnak a 
társadalmi kohézióhoz, a 
versenyképességhez, valamint a gazdasági 
és pénzügyi válságokkal szembeni 
ellenálló képességhez; e célból bátorítja a 
tagállamokat a bevált gyakorlatok 
megosztására;

Or. fr

Módosítás 102
Lampros Fountoulis

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására, az emberekbe 
való befektetésre és az európai szolidaritás 
fokozására;

Or. el
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Módosítás 103
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy 
folytassák munkaerőpiacaik és szociális 
védelmi rendszereik korszerűsítését; e 
célból bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

Or. es

Módosítás 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik, oktatási rendszereik és 
szociális védelmi rendszereik 
korszerűsítését olyan strukturális 
reformok segítségével, amelyek biztosítják 
a készségek és a munkahelyek közötti jobb 
összhangot; e célból bátorítja a 
tagállamokat a bevált gyakorlatok 
megosztására;

Or. en

Módosítás 105
Sergio Gutiérrez Prieto
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. a költségvetési politikák 
hatékonyságának javítása és az egységes 
munkaerőpiacon a méltányos mobilitás 
fokozása érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy jobban hangolják 
össze a munkaerőpiacaik és szociális 
védelmi rendszereik fejlesztésére irányuló 
erőfeszítéseiket, ugyanakkor biztosítsák, 
hogy az ezen ágazatokban végrehajtott 
strukturális reformok nem veszélyeztetik a 
munkaügyi normákat, illetve nem
csökkentik a megfelelő szociális 
védelemhez való hozzájutást, amely 
egyetemes jog és az egyenlőbb 
társadalmak létrehozásának előfeltétele;

Or. en

Módosítás 106
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a hatékonyabb és célzottabb 
költségvetési politikák felé való 
elmozdulás érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák 
munkaerőpiacaik és szociális védelmi 
rendszereik korszerűsítését; e célból 
bátorítja a tagállamokat a bevált 
gyakorlatok megosztására;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék 
kiemelten a szociális kérdéseket, 
támogatva a rendezett jogállású, 
tisztességes béreket nyújtó foglalkoztatást, 
továbbá a mindenkire kiterjedő 
társadalombiztosítást; e célból bátorítja a 
tagállamokat a bevált gyakorlatok 
megosztására;

Or. pt
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Módosítás 107
Georgi Pirinski

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a figyelmet az annak 
biztosítására irányuló javaslatokra, hogy a 
tagállamok egy olyan európai keret 
kidolgozása révén aktívan vegyenek részt 
a Juncker-terv végrehajtásában, amely 
keret kizárja a nemzeti hiánycélokból az 
oktatásra, kutatásra és fejlesztésre 
fordított kiadásokat;

Or. en

Módosítás 108
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Unió soha nem biztosít magának 
eszközöket a korszerűsítéshez, így 
ajánlásai a valóságban szociológiai 
visszafejlődéshez vezetnek;

Or. fr

Módosítás 109
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. sajnálatosnak tartja, hogy a 
költségvetési politikák egyensúlyának 
megteremtésére irányuló törekvéseiben 
úgy döntött, hogy kisebb jelentőséget 
tulajdonít a szociális védelmi 
rendszereknek, amelyek kulcsfontosságú 
eszközök mind a gazdasági, mind a 
társadalmi stabilizáció szempontjából;

Or. en

Módosítás 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. javasolja, hogy a bérszinteket legalább 
a kollektív megállapodásokon keresztül 
kialkudott szinteken tegyék védetté a 
gazdaságirányítási keretrendszerrel együtt 
járó kötelezettségekkel szemben;

Or. fr

Módosítás 111
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy a kettes 
csomagban szereplő, a bérre vonatkozó 
védzáradékokat – amelyek biztosítják a 
kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való 
jogot – terjessze ki az európai gazdasági 
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szabályozás valamennyi eszközére; 
felszólítja a szociális partnereket, hogy az 
egyensúlyhiányok elkerülése érdekében 
jobban hangolják össze a béreket az 
euróövezeten belül;

Or. en

Módosítás 112
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

9. azt javasolja a tagállamoknak, hogy 
nézzenek szembe a fiatalok 
munkanélkülisége kapcsán kialakult, 
sürgős megoldást igénylő helyzettel, 
kiaknázva az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés adta lehetőségeket és hogy
a rendelkezésre álló valamennyi 
erőforrást egymást kölcsönösen erősítve, 
hatékonyan és célzottan használják fel; 
továbbá az ifjúsági foglalkoztatás 
támogatása érdekében javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását, 
amelyet – az EURES-portál fejlesztése 
révén – a garantált nemzeti 
lehetőségekhez képest célzott és alternatív 
szakmai lehetőségnek kell tekinteni;

Or. it

Módosítás 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
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kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket és elősegítve a belső piaci 
kereslet és kínálat alakulását; továbbá 
javasolja a határokon átnyúló mobilitás 
támogatását az EURES-portál fejlesztése 
révén, mivel a fiatalok körében ez fontos 
előmozdítója a munkavállalásnak;

Or. it

Módosítás 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy tegye lehetővé a 
tagállamok számára, hogy a 
rendelkezésükre álló erőforrásokat pontos 
és rendszeres iránymutatások segítségével
hatékonyan és célzottan használják fel az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
végrehajtása érdekében, továbbá javasolja 
a határokon átnyúló mobilitás támogatását 
az EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

Or. fr

Módosítás 115
Danuta Jazłowiecka
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel a humántőkébe és 
különösen az oktatásba való befektetések 
révén, különös figyelmet fordítva az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre a 
munkanélküliség által leginkább érintett 
területeken; javasolja ezenkívül a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását a 
határokon átnyúló partnerségek és az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

Or. pl

Módosítás 116
Lampros Fountoulis

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását 
az EURES-portál fejlesztése révén, mivel 
a fiatalok körében ez fontos előmozdítója 
a munkavállalásnak;

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, ösztönzőt teremtve 
munkahelyek létrehozására azokban a 
tagállamokban, amelyekben magas a 
munkanélküliség;

Or. el
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Módosítás 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 
határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, fokozottabban alkalmazzák 
a szakképzést mint a jobb
foglalkoztathatóság és a készségek és a 
munkahelyek közötti jobb összhang 
eszközét, továbbá javasolja a határokon 
átnyúló mobilitás támogatását az EURES-
portál fejlesztése révén, mivel a fiatalok 
körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

Or. en

Módosítás 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megoldást 
tesz szükségessé, arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy a rendelkezésükre álló 
erőforrásokat hatékonyan és célzottan 
használják fel, kiaknázva az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés adta 
lehetőségeket, továbbá javasolja a 

9. mivel a fiatalok munkanélkülisége 
kapcsán kialakult helyzet sürgős megfelelő 
megoldást tesz szükségessé, arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben, 
hatékonyan és célzottan használják fel az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
rendelkezésre álló összes pénzügyi 
forrását; e célból elengedhetetlennek 
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határokon átnyúló mobilitás támogatását az 
EURES-portál fejlesztése révén, mivel a 
fiatalok körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

tartja, hogy a tagállamoknak a fiatalok 
foglalkoztatására irányuló intézkedései –
például az ifjúsági garancia – ne 
szerepeljenek a nemzeti hiánycélok 
kiszámításában; felszólítja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatokat a 
határokon átnyúló mobilitás további 
támogatására az EURES-portál 
megszilárdítása révén is, mivel a fiatalok 
körében ez fontos előmozdítója a 
munkavállalásnak;

Or. en

Módosítás 119
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. megállapítja, hogy az EURES-portál 
egyáltalán nem segíti elő a 
munkavállalást, mindössze a 
munkahelyhiány áthelyezését jelenti;

Or. fr

Módosítás 120
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. a népességelöregedés és a 
nyugdíjrendszer reformja kapcsán 
felszólítja a tagállamokat, hogy részesítsék 
előnyben az idősebb munkavállalókra 
irányuló intézkedéseket; felszólítja a
Bizottságot, hogy állapítson meg 
kritériumokat és fokozza az ellenőrzéseket 
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az idősebb munkavállalók számára 
biztosított uniós finanszírozás 
felhasználására vonatkozóan, és tegyen 
többet az idősebbek foglalkoztatásáért;

Or. pl

Módosítás 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. mélységes aggodalommal jegyzi meg, 
hogy a válság folyamán megkettőződött a 
tartós munkanélküliség; megállapítja
ezenkívül, hogy ez a növekedés még 
magasabb volt az alacsony képzettségű 
munkavállalók körében; felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
tartós munkanélküliség elleni küzdelem 
tükröződjön a politikáiban és az 
országspecifikus ajánlásaiban is;

Or. en

Módosítás 122
Emilian Pavel

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. mélységes aggodalommal jegyzi meg, 
hogy a a válság folyamán megkettőződött 
a tartós munkanélküliség; megállapítja
ezenkívül, hogy ez a növekedés még 
magasabb volt az alacsony képzettségű 
munkavállalók körében; felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
tartós munkanélküliség elleni küzdelem 
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tükröződjön a politikáiban és az 
országspecifikus ajánlásaiban is;

Or. en

Módosítás 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. úgy véli, hogy a növekvő mértékű 
európai egyenlőtlenségnek kiemelt 
fontosságot kell kapnia az Unió gazdasági 
keretrendszerében; úgy véli, hogy az e 
növekvő egyenlőtlenség elleni küzdelem 
egyik legjobb módja az erőfeszítések
megkétszerezése, hogy több minőségi 
munkahely jöjjön létre Európában;

Or. en

Módosítás 124
Emilian Pavel

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. úgy véli, hogy a növekvő mértékű 
európai egyenlőtlenségnek kiemelt 
fontosságot kell kapnia az Unió gazdasági 
keretrendszerében; úgy véli, hogy az e 
növekvő egyenlőtlenség elleni küzdelem 
egyik legjobb módja az erőfeszítések 
megkétszerezése, hogy több minőségi 
munkahely jöjjön létre Európában;

Or. en
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Módosítás 125
Guillaume Balas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés 
megerősítése érdekében javasolja az 
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek 
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

10. az európai szemeszter eljárására 
vonatkozó teljes körű demokratikus 
ellenőrzés biztosítása érdekében javasolja 
az Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek és a szociális partnerek 
fokozottabb bevonását a tagállamok és az 
Európai Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

Or. fr

Módosítás 126
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés 
megerősítése érdekében javasolja az 
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek 
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

10. az európai folyamat demokratikus 
ellenőrzésének biztosítása érdekében 
hangsúlyozza az Európai Parlament, a 
nemzeti parlamentek és a szociális 
partnerek fokozottabb bevonásának 
szükségességét a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

Or. it

Módosítás 127
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése 
érdekében javasolja az Európai Parlament, 
a nemzeti parlamentek és a szociális 
partnerek fokozottabb bevonását a 
tagállamok és az Európai Bizottság között 
zajló gazdasági párbeszédbe.

10. a demokratikus ellenőrzés 
megerősítése, valamint az uniós 
intézmények és az uniós polgárok közötti 
egyre nagyobb szakadék szűkítése
érdekében javasolja az Európai Parlament, 
a nemzeti parlamentek, a civil társadalom
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

Or. fr

Módosítás 128
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése 
érdekében javasolja az Európai Parlament, 
a nemzeti parlamentek és a szociális 
partnerek fokozottabb bevonását a 
tagállamok és az Európai Bizottság között 
zajló gazdasági párbeszédbe.

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése 
érdekében javasolja az Európai Parlament, 
a nemzeti parlamentek, a civil társadalom
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

Or. fr

Módosítás 129
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés 
megerősítése érdekében javasolja az 

10. felhívja a figyelmet az európai 
irányítási keretrendszer demokratikus 
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Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek és a szociális partnerek 
fokozottabb bevonását a tagállamok és az 
Európai Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

ellenőrzésének hiányára; kitart amellett, 
hogy a nemzeti parlamentek, a szociális 
partnerek és az Európai Parlament 
aktívan vegyenek részt ebben a 
folyamatban.

Or. pl

Módosítás 130
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés
megerősítése érdekében javasolja az 
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek 
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

10. a gazdasági kormányzás demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozása, 
valamint a szemeszter folyamata 
tekintetében a minőség és az 
elkötelezettség növelése érdekében 
javasolja az Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek, valamint a civil társadalmi 
szervezetek és a szociális partnerek nemzeti 
és uniós szinten történő fokozottabb 
bevonását a szemeszternek a tagállamok és 
az Európai Bizottság között zajló teljes 
ciklusába; hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom érdekelt feleivel folytatott 
átgondolt és strukturális konzultáció –
amellett, hogy növeli a folyamat 
demokratikus legitimációját és a reformok 
polgárok körében való 
elfogadhatóságának és végrehajtása 
sikerességének esélyét –, egyúttal a 
reformok bizonyítékokon alapuló 
értékelését is erősítheti;

Or. en

Módosítás 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése 
érdekében javasolja az Európai Parlament, 
a nemzeti parlamentek és a szociális 
partnerek fokozottabb bevonását a 
tagállamok és az Európai Bizottság között 
zajló gazdasági párbeszédbe.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés
megerősítése érdekében javasolja az 
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek 
és a szociális partnerek fokozottabb 
bevonását a tagállamok és az Európai 
Bizottság között zajló gazdasági 
párbeszédbe.

10. a gazdasági kormányzás demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozása, 
valamint a szemeszter folyamata 
tekintetében a minőség és az 
elkötelezettség növelése érdekében 
javasolja az Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek, valamint a civil társadalmi 
szervezetek és a szociális partnerek nemzeti 
és uniós szinten történő fokozottabb 
bevonását a szemeszternek a tagállamok és 
az Európai Bizottság között zajló teljes 
ciklusába;

Or. en

Módosítás 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. a demokratikus ellenőrzés megerősítése 
érdekében javasolja az Eur ópai Parlament, 
a nemzeti parlamentek és a szociális 
partnerek fokozottabb bevonását a 
tagállamok és az Európai Bizottság között 
zajló gazdasági párbeszédbe.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. emlékezteti a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy kössenek intézményközi 
megállapodást az Európai Parlamenttel 
annak érdekében, hogy teljes mértékben 
garantálják a Parlament szerepét a 
szemeszter egész folyamatában;

Or. en

Módosítás 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felszólít a gazdaságirányításról szóló 
rendeletek felülvizsgálatára, az európai 
szemeszterrel kapcsolatos alábbi 
változások bevezetése érdekében:

a) az éves növekedési jelentés közzététele 
előtt az Európai Bizottság megvitatja az 
Európai Parlament képviselőivel az ebben 
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megfogalmazott átfogó iránymutatásokat;

b) közzétételét követően, az Európai 
Tanács ülésén való megvitatását 
megelőzően a három uniós intézmény 
között egyeztetésre kerül sor a gazdasági, 
és foglalkoztatási keretről és a szociális 
politikákról szóló megállapodás 
érdekében;

c) az éves növekedési rátáról szóló jelentés 
elfogadását követően, az Európai Tanács 
ülésén való megvitatását megelőzően a 
három uniós intézmény között 
egyeztetésre kerül sor a gazdasági, és 
foglalkoztatási keretről és a szociális 
politikákról szóló megállapodás 
érdekében;

Or. es

Módosítás 136
Emilian Pavel

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek nagyobb szerepet kell 
kapniuk a gazdaságirányítás
keretrendszerében, mind európai, mind 
nemzeti szinten; úgy véli, hogy ez a 
megerősített szerep növelné a 
gazdaságirányítás keretrendszerének 
demokratikus legitimitását, ugyanakkor 
védelmezné a polgárok jogait;

Or. en

Módosítás 137
Sergio Gutiérrez Prieto
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Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak
még január előtt tájékoztatniuk kell
legalább a nemzeti parlamenteket a 
nemzeti reformprogramjaik (NRP), 
valamint stabilitási és 
konvergenciaprogramjaik (SCP) 
tartalmáról; rámutat továbbá, hogy ezért a 
programokhoz mellékelniük kell a 
nemzeti parlamentben ezzel 
összefüggésben megtartott vita 
jegyzőkönyvét; kiemeli, hogy e 
jegyzőkönyv hiányában a Bizottságnak
vissza kell adnia és be nem nyújtottnak 
kell tekintenie a nemzeti 
reformprogramokat, valamint a stabilitási 
és konvergenciaprogramokat, és 
megindítja a kettes és a hatos csomagban 
erre vonatkozóan megállapított eljárást; 
mindenesetre javasolja, hogy a nemzeti 
parlamentek hagyják jóvá a nemzeti 
reformprogramokat, valamint a stabilitási 
és konvergenciaprogramokat, ne csupán 
tájékoztatást kapjanak azokról;

Or. es

Módosítás 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
nemzeti reformprogramok, valamint a 
stabilitási és konvergenciaprogramok 
kötelező mellékleteként csatoljanak egy, a 
legreprezentatívabb szociális szervezetek 
és a civil társadalom véleményét 
tartalmazó jegyzőkönyvet;
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Or. es

Módosítás 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10d. kéri, hogy az éves növekedési jelentés 
közzététele és az Európai Tanács márciusi 
ülése között, azt megelőzően, hogy az 
Európai Tanács jóváhagyja az 
országspecifikus ajánlásokat, 
rendszeresítsenek egy tanácskozást a 
Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament, valamint az európai 
társadalmi szervezetek és a civil 
társadalom részvételével;

Or. es

Módosítás 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
10 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10e. arra szólít fel, hogy az európai 
szemeszter keretében tegyék kötelezővé a 
nemzeti foglalkoztatási programok 
lebonyolítását, amelynek keretében 
értékelik a munkahelyteremtés, a 
munkaerőpiacok, a minőségi 
foglalkoztatás, a megfelelő bérezés, 
továbbá a munkaügyi jogszabályokban 
nyújtott kellő rugalmasság és biztonság 
támogatását célzó szakpolitikákat;

Or. es
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