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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2015 A8-0043/4 

Módosítás  4 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2014/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
78 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 

elnöke azzal a felhívással fordult az EU 

tagállamaihoz, hogy az unióbeli 

szegénység csökkentése érdekében 

vezessenek be minimáljövedelmet; kéri a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

tagállamokon belüli minimálbér 

bevezetésének elımozdítását célzó 

kezdeményezésre; hangsúlyozza, hogy a 

minimálbér szintjének megállapítása az 

egyes tagállamok hatásköre, továbbá hogy 

e szintnek a szóban forgó ország 

társadalmi-gazdasági helyzetével 

arányosnak kell lennie; 

78. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 

elnöke azzal a felhívással fordult az EU 

tagállamaihoz, hogy az unióbeli 

szegénység csökkentése érdekében 

vezessenek be minimáljövedelmet; kéri a 

tagállamokat, hogy garantáljanak 

munkaerıpiachoz való hozzáférést és 

megfelelı jövedelemtámogatást a 

társadalom legsebezhetıbb tagjai 

számára; felhívja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot olyan megfelelı uniós 

szintő minimumjövedelem-rendszerekre, 

amelyek nagyobb szociális konvergenciát 

teremtenének a tagállamok között, és 

hozzájárulnának az Európa 2020 

stratégia szegénység csökkentésére 

vonatkozó célkitőzéseinek eléréséhez; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.3.2015 A8-0043/5 

Módosítás  5 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2014/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
79 bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  79. hangsúlyozza, hogy sürgıs szükség 

van egy egyetemes minimálbérrendszer 

uniós szintő garantálására, valamint 

uniós szintő minimumstandardok és 

minimálbérnormák meghatározására 

irányuló javaslatok benyújtására; felhívja 

a Bizottságot egy olyan uniós minimálbér-

politika jogszabályba foglalására, amely a 

minimálbérek erısítése révén stabilizálná 

a bérek fejlıdését az Unióban, és 

megakadályozná a kölcsönös 

bérdömpinget; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.3.2015 A8-0043/6 

Módosítás  6 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2014/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
47 bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. emlékeztet arra, hogy a tisztességes 

bérezés nemcsak a társadalmi kohézió, 

hanem az erıteljes fellendülés és a 

termelékeny gazdaság szempontjából is 

fontos; felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg a minimálbért bevezetı 

tagállamok hatását a bérezések közötti 

egyenlıtlenségek csökkentése tekintetében; 

felhívja a Bizottságot, hogy rendezzen 

konferenciát a minimálbérre vonatkozó 

európai keretrıl; 

47. emlékeztet arra, hogy a 

minimálbéreknek kulcsszerepet kell 

játszaniuk a szegénység elleni 

küzdelemben, gondoskodva arról, hogy a 

munkával szerzett jövedelmek elegendık 

legyenek a szegénység elkerüléséhez, és 

ezáltal arról, hogy a foglalkoztatottság 

legyen – legalábbis pénzügyi szempontból 

– a legjobb szegénység elleni védelem; 

felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 

a minimálbért bevezetı tagállamok hatását 

a bérezések közötti egyenlıtlenségek 

csökkentése tekintetében; felhívja a 

Bizottságot, hogy rendezzen konferenciát a 

minimálbérre vonatkozó európai keretrıl; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Módosítás  7 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2014/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
O preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  O. mivel a megfelelı szociális védelmi 

rendszerek, például az állampolgárság és 

a minimumjövedelem-rendszer hiánya 

növeli a szegénységet és a társadalmi 

kirekesztést; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Módosítás  8 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2014/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. üdvözli a fiatalok munkanélküliségi 

rátájának csökkenését, azonban rámutat, 

hogy az továbbra is riasztóan magas, és 

nem szükségképpen a nettó 

munkahelyteremtés az alapja; 

hangsúlyozza, hogy a munkahelyek 

bizonytalansága és az 

alulfoglalkoztatottság szintén nıtt, és hogy 

a fiatalok 43%-a bizonytalan körülmények 

között, nem önkéntesen vállalt részidıs 

szerzıdéssel vagy hamis 

önfoglalkoztatóként dolgozik; 

55. üdvözli a fiatalok munkanélküliségi 

rátájának csökkenését egyes 

tagállamokban, azonban rámutat, hogy az 

továbbra is riasztóan magas, és nem 

szükségképpen a nettó munkahelyteremtés 

az alapja; hangsúlyozza, hogy a 

munkahelyek bizonytalansága és az 

alulfoglalkoztatottság szintén nıtt, és hogy 

a fiatalok 43%-a bizonytalan körülmények 

között, nem önkéntesen vállalt részidıs 

szerzıdéssel vagy hamis 

önfoglalkoztatóként dolgozik; 

Or. en 

 

 


