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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0047/13 

Módosítás  13 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a javuló gazdasági helyzet 

lehetővé teszi az ambiciózus és 

társadalmilag kiegyensúlyozott strukturális 

reformok végrehajtását, különösen a 

beruházások ösztönzésére szolgáló 

intézkedésekét – tekintettel arra, hogy a 

beruházások a GDP arányában kifejezett 

szintje még mindig alacsonyabb a pénzügyi 

válságot közvetlenül megelőző időszakban 

mértnél –, és az államháztartás 

tekintetében lehetővé teszi a helyzet 

javítását, figyelembe véve azt a terhet, 

amelyet a demográfiai fejlemények az 

adósság fenntarthatóságára rónak;  

G.  mivel a javuló gazdasági helyzet 

lehetővé teszi az ambiciózus és 

társadalmilag kiegyensúlyozott strukturális 

reformok végrehajtását, különösen a 

beruházások ösztönzésére szolgáló 

intézkedésekét, tekintettel arra, hogy a 

beruházások GDP arányában kifejezett 

szintje még mindig alacsonyabb a pénzügyi 

válságot közvetlenül megelőző időszakban 

mértnél, és ennek oka részben a 

közberuházások hiánya, amely a Bizottság 

által ösztönzött megszorító intézkedések 

eredménye; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Módosítás  14 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. hangsúlyozza, hogy a több 

beruházás iránti igény teljes mértékben 

ellentmond a Bizottság által javasolt 

megszorító intézkedéseknek, és hogy ezek 

az intézkedések pontosan az ellentéte 

annak, amit tenni kellett volna a 

gazdasági válság által különösen súlyosan 

érintett országokban;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Módosítás  15 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli az államháztartás terén elért 

javulást (ami kulcsfontosságú a stabilabb, 

fenntarthatóbb és hatékonyabb növekedés 

eléréséhez), különösen az államháztartási 

hiányok mérséklődését és az adósságok 

GDP-hez viszonyított arányának fokozatos 

csökkenését az EU-ban és az 

euróövezetben, ugyanakkor hangsúlyozza, 

hogy a bruttó adósság GDP-hez 

viszonyított aránya még mindig 90% 

körüli az euróövezetben, és számos 

tagállamban jóval meg is haladja ezt a 

szintet; hangsúlyozza, hogy e 

tagállamoknak sürgősen csökkenteniük 

kell a GDP-hez viszonyítva magas 

adóssághányadukat, mivel ezt jelentősen 

könnyebb elérni gazdasági fellendülés 

idején; emlékeztet, hogy a népesség 

elöregedése és más demográfiai 

változások az államháztartás 

fenntarthatósága szempontjából komoly 

terhet jelentenek; ezért felszólítja a 

tagállamokat, hogy vállaljanak 

felelősséget a jövő nemzedékekért;  

10. aggódik amiatt, hogy az 

államháztartás terén elért javulás 

hátrányosan befolyásolja a 

közberuházásokat;  hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok nem tudják egyidejűleg 

csökkenteni a hiányt és több pénzt fektetni 

a gazdaságba; arra ösztönzi azokat az 

államokat, amelyek – részben az eurónak 

a saját gazdaságuk szempontjából vett 

alulértékelése miatt – nagy 

folyófizetésimérleg-többlettel 

rendelkeznek, hogy tegyenek többet a 

költségvetési oldalon az euró okozta 

egyensúlyhiány korrigálása érdekében; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/16 

Módosítás  16 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció, 

a globalizáció és a technológiai változás 

gyökeresen átalakítja a munkaerőpiacokat, 

ami többek között a kiigazított átmenetet 

igénylő foglalkoztatási formák és 

viszonyok közötti mélyreható 

változásokban mutatkozik meg; ezért 

hangsúlyozza a hozzáférhető és jó 

minőségű szociális biztonsági 

rendszerekkel bíró dinamikus 

munkaerőpiacok jelentőségét, amelyek 

meg tudnak felelni ezeknek az új 

munkaerőpiaci realitásoknak; 

14.  hangsúlyozza, hogy a digitalizáció, 

a globalizáció és a technológiai változás 

gyökeresen átalakítja a munkaerőpiacokat, 

ami többek között a kiigazított átmenetet 

igénylő foglalkoztatási formák és 

viszonyok közötti mélyreható 

változásokban mutatkozik meg; ezért 

hangsúlyozza a hozzáférhető és jó 

minőségű szociális biztonsági rendszerek 

jelentőségét, amelyek meg tudnak felelni 

ezeknek az új munkaerőpiaci realitásoknak, 

és főleg képesek növelni a polgárok 

létbiztonságát; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Módosítás  17 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. kiemeli, hogy a közelmúltban a 

reálbérek növekedése elmaradt a 

termelékenység bővülésétől, míg a 

munkaerőpiacon javulás volt 

tapasztalható; ennek fényében 

hangsúlyozza, hogy bizonyos ágazatokban 

és területeken talán van lehetőség 

béremelésre a termelékenységgel 

kapcsolatos célokkal összhangban, a jó 

életszínvonal biztosítása érdekében, 

figyelembe véve a versenyképességet és az 

egyenlőtlenségek leküzdésének 

szükségességét;  

18. kiemeli, hogy a közelmúltban a 

reálbérek növekedése elmaradt a 

termelékenység bővülésétől; ennek 

fényében hangsúlyozza, hogy bizonyos 

ágazatokban és területeken talán van 

lehetőség béremelésre a termelékenységgel 

kapcsolatos célokkal összhangban, a jó 

életszínvonal biztosítása érdekében, 

figyelembe véve a versenyképességet és az 

egyenlőtlenségek leküzdésének 

szükségességét; ez utóbbi kapcsán 

hangsúlyozza a méltányos adóztatás 

fontosságát a munkaerő és a tőke, illetve a 

leggazdagabb és legszegényebb polgárok 

viszonylatában; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Módosítás  18 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. felszólítja a tagállamokat, hogy 

fogadjanak el megfelelő intézkedéseket a 

nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok (NEET) 

illetve a menekültek támogatására és 

integrálására, és időben jelezzék előre a 

munkaerőpiacra való gördülékeny 

bevezetésük érdekében (azt megelőzendő, 

hogy a fekete gazdaság beszippantsa őket), 

akárcsak az állami szolgáltatások 

elegendő erőforrással való ellátottsága 

érdekében szükséges követelményeket; 

hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek 

kulcsszerepet tölthetnek be a NEET 

személyek és a migránsok integrációjának 

elősegítésében és annak megelőzésében, 

hogy munkaerőpiaci diszkrimináció 

áldozatai legyenek;  

22. felszólítja a tagállamokat, hogy 

fogadjanak el megfelelő intézkedéseket a 

nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok (NEET) 

támogatására és integrálására, idejekorán 

biztosítva a munkaerőpiacra való 

gördülékeny belépésükhöz szükséges 

feltételeket (megelőzendő, hogy a 

feketegazdaság beszippantsa őket), és 

gondoskodjanak az állami szolgálatok 

elegendő erőforrással való ellátásáról; 

hangsúlyozza, hogy a szociális 

partnereknek kulcsszerepet kell 

betölteniük a NEET személyek 

integrációjának elősegítésében és annak 

megelőzésében, hogy munkaerőpiaci 

diszkrimináció áldozatai legyenek; 

Or. en 

 

 


