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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. megállapítja, hogy az úgynevezett 

nemzeti reformtervek, a gazdasági 

kormányzás és az európai szemeszter 

részeként megerısített neoliberális 

intézkedések, az úgynevezett megszorító 

intézkedések számos, sérülékenyebb 

gazdasággal rendelkezı országban 

hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági 

válság mélyüléséhez, aminek 

következtében az élet egyre nehezebbé 

válik a munkásosztályhoz tartozó 

családok, és különösen a nık és 

gyermekek számára, akik a szegénység, a 

munkanélküliség és a bizonytalan és 

rosszul fizetett munka bıvülésének fı 

kárvallottjai; 
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  47a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

a szokásostól eltérı foglalkoztatási formák 

korlátozása és visszaszorítása érdekében 

határozottan támogatniuk kell azokat az 

intézkedéseket, amelyek célja a 

bizonytalan foglalkoztatás és a 

bizonytalan foglalkoztatási formákhoz 

kapcsolódó, a szokásostól eltérı 

szerzıdéses rendelkezések fokozatos 

felszámolása; hangsúlyozza, hogy minden 

jogsértést szankcionálni kell, és hogy a 

tagállamoknak ezért a biztonságos és 

megbízható munkaszerzıdések, az aktív és 

integratív munkaerı-piaci politikák, az 

egész életen át tartó tanulás tényleges 

lehetıvé tételének és a szakmaváltást 

biztosító, minıségi szociális biztonsági 

rendszerek kombinációját kell 

bevezetniük; ezen intézkedésekhez a 

munkanélküliek megfelelı ellátásokra 

való jogosultságára vonatkozó és a 

minıségi munkahely megtalálásához, 

illetve szükség esetén a képzéshez, 

valamint készségeik és kompetenciáik 

fejlesztéséhez szükséges egyéni 

intézkedésekhez való jogainak kell 

kapcsolódniuk; 
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  67a. hangsúlyozza, hogy annak 

érdekében, hogy Európa megerısödve 

kerüljön ki a válságból, versenyképesebb 

és egységesebb legyen, nagyobb mértékő 

növekedést érjen el, és hosszú távon 

biztosítsa jóléti rendszereinket, 

támogatnia kell a minıségi 

közszolgáltatásokat, maradéktalanul 

kihasználva a munkaerıben rejlı 

potenciált, hogy biztosítsa a 

munkavállalók jogait, elısegítse a 

kollektív tárgyalásokat és az állami, 

egyetemes társadalombiztosítást; 
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