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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0052/3 

Módosítás  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. hangsúlyozza, hogy a szociális 

párbeszéd és a kollektív tárgyalás 

kulcsfontosságú eszköz a munkaadók és a 

szakszervezetek számára ahhoz, hogy 

tisztességes béreket és munkafeltételeket 

tudjanak kialakítani, valamint hogy ha a 

kollektív tárgyalás rendszere szilárd, az 

növeli a tagállamok rezilienciáját 

gazdasági válságok idején; emlékeztet 

arra, hogy a kollektív tárgyaláshoz való 

jog olyan kérdés, amely minden európai 

munkavállalót érint, és amely alapvető 

következményekkel jár a demokráciára és 

a jogállamiságra – és ezen belül az 

alapvető szociális jogok tiszteletben 

tartására – nézve, valamint, hogy a 

kollektív tárgyalás olyan alapvető európai 

jog, amelyet az európai intézményeknek 

az Alapjogi Charta 28. cikke értelmében 

tiszteletben kell tartaniuk; ezzel 
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összefüggésben olyan szakpolitikai 

intézkedéseket szorgalmaz, amelyek 

tiszteletben tartják, előmozdítják és 

megerősítik a kollektív tárgyalásokat és a 

munkavállalók pozícióját a 

bérmegállapítási rendszerekben, amelyek 

fontos szerepet játszanak a magas 

színvonalú munkakörülmények 

elérésében; úgy véli, hogy mindezt az 

aggregált kereslet és a gazdasági 

fellendülés támogatása, a bérezésben 

megnyilvánuló egyenlőtlenségek 

csökkentése és az aktív keresők 

szegénysége elleni küzdelem érdekében 

kell megtenni;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Módosítás  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. megállapítja, hogy a 

gazdaságpolitikai koordináció európai 

szemeszterének kezdete után hét évvel 

nemcsak hogy nem sikerült megoldást 

találni Európa egyes lényeges 

foglalkoztatási és társadalmi 

egyensúlyhiányaira, így például a 

munkaerőpiaci szegmentációra, a bérek 

szóródására vagy a gyermekszegénységre, 

hanem e problémák tovább súlyosbodtak, 

ami bizonyítja, hogy a nemzeti szintű 

közpolitikák elégtelenek az igazságosabb 

európai munkaerőpiac kiépítéséhez, és 

hogy határozottabb és szélesebb körű 

európai szintű politikákra van szükség a 

jelenlegi nemzeti erőfeszítések kiegészítése 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a szociális 

jogokra irányuló szociális beruházások 

támogatásához létfontosságú a 
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költségvetési rugalmasság, valamint a 

szociális jogok európai pillérében rögzített 

valamennyi elv valamennyi szakaszban 

való hatékony érvényesítése; 

hangsúlyozza, hogy a költségvetési 

konszolidációs programok nem adnak 

teret a jelentős mértékben megnyirbált 

szociális politikákba történő beruházásra; 

követeli, hogy valamennyi javasolt 

költségvetési intézkedést értékeljenek és 

kövessenek nyomon az EUMSZ 9. 

cikkének megfelelően, hogy fel lehessen 

mérni társadalmi hatásukat;  

Or. en 



 

AM\1147857HU.docx  PE616.078v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0052/5 

Módosítás  5 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

adjon ki olyan országspecifikus 

ajánlásokat, amelyek hozzájárulhatnak a 

nagyobb mértékű foglalkoztatáshoz és a 

kisebb ökológiai lábnyomokhoz, és 

részletes, független tanulmányokat kér az 

adóterhek áthelyezésével (például a 

munka adóztatása helyett a 

környezetvédelmi adóztatással) járó 

költségekről és hasznokról; hangsúlyozza, 

hogy ezen ajánlásoknak el kell kerülniük 

a társadalombiztosítási rendszereket 

érintő nemkívánatos következményeket, és 

nem sújthatják aránytalanul az alacsony 

jövedelemből élőket;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Módosítás  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. sajnálja, hogy a közös 

foglalkoztatási jelentés tervezetében – 

különösen a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés területén – az adatok 

ismertetésének módja nem világos és 

gyakran nem meggyőző, vagy az adatok 

nehezen összehasonlíthatók, például a 

bérek, a termelékenység vagy a 

tőkejövedelmek alakulását, illetve a 

munka és a tőke adóterhét illetően; 

figyelmeztet arra, hogy a többtényezős 

termelékenységet, amely alapvető lenne 

ahhoz, hogy meg lehessen ismerni a 

termelékenység alakulását az európai 

gazdaságban, nem mérik; ismételten 

felszólítja a Bizottságot, hogy fejlessze és 

egészítse ki a közös foglalkoztatási jelentés 

eredménytábláját a szociális jogok 

európai pillérének olyan témáihoz 
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kapcsolódó új mutatókkal, mint amilyen a 

nők munkaerőpiaci helyzete a béreken 

túlmenően, az egyenlő bánásmód alapjai 

a foglalkoztatásban, a foglalkoztatás 

minősége, a megélhetést biztosító bérek, 

az elbocsátással szembeni védelem, a 

kollektív tárgyalások érvényességi köre, az 

érdekképviseleti szervezettség, a 

gyermekgondozáson kívül más 

gondozáshoz való hozzáférés, az 

egészséges és biztonságos munkahelyek, a 

szociális védelem érvényességi területe, a 

munkanélküliségi ellátások, a 

minimáljövedelmi rendszerek, a megfelelő 

nyugdíjak, a fogyatékossággal élők 

befogadása, a tartós gondozás, a 

lakhatáshoz való hozzáférés és az alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés;  

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Módosítás  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. osztja a Bizottság álláspontját 

abban, hogy „[a] szociális védelmi 

rendszereknek minimumjövedelmet 

garantáló juttatásokat kell biztosítaniuk”; 

felszólítja a tagállamokat, hogy a nemzeti 

jogszabályokkal és gyakorlatokkal 

összhangban, valamint a szociális 

partnerek részvételével határozzanak meg 

a szegénységi küszöb feletti, megfelelő 

minimumjövedelmet, és biztosítsák, hogy 

ez mindenki számára elérhető legyen és a 

leginkább rászorulókat célozza meg; úgy 

véli, hogy ahhoz, hogy a 

minimumjövedelmi rendszerek 

eredményesek legyenek a szegénység 

elleni küzdelemben, e rendszerekhez a 

minőségi és megfizethető közjavak és -

szolgáltatások hozzáférhetőségének és – ha 

munkaképesek – a kiszolgáltatott 

14. egyetért a Bizottsággal abban, hogy 

„[a] szociális védelmi rendszereknek 

minimumjövedelmet garantáló juttatásokat 

kell biztosítaniuk”; felszólítja a 

tagállamokat, hogy határozzanak meg a 

szegénységi küszöb feletti megfelelő 

minimumjövedelmet, és gondoskodjanak 

arról, hogy ez minden rászoruló számára 

könnyen hozzáférhető legyen; úgy véli, 

hogy ahhoz, hogy a minimumjövedelmi 

rendszerek eredményesek legyenek a 

szegénység elleni küzdelemben, azokhoz a 

minőségi szolgáltatások 

hozzáférhetőségének és – ha 

munkaképesek – a kiszolgáltatott 

helyzetben lévők munkaerőpiacra való 

belépését vagy az oda való visszatérését 

megkönnyítő intézkedéseknek kell 

társulniuk; felszólítja a Bizottságot, hogy 
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helyzetben lévők esélyegyenlőségét 

előmozdító és a munkaerőpiacra való 

belépésüket vagy az oda való 

visszatérésüket megkönnyítő 

intézkedéseknek kell társulniuk; 

koordinálja a tagállamokat az ilyen 

minimumjövedelmet garantáló juttatási 

rendszerek nemzeti gyakorlatokkal 

összhangban és a szociális partnerek 

bevonásával történő végrehajtására 

szolgáló közös keret elfogadása során; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Módosítás  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

2017/2260(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  40a. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy európai és nemzeti 

szinten is juttassák érvényre a bérek 

átláthatóságát azáltal, hogy vállalati 

szinten kötelezővé teszik a nemek közötti 

bérszakadék ellenőrzését annak elérése 

érdekében, hogy az azonos szerepet 

betöltő vagy „egyenlő értékű munkát” 

végző nők és férfiak egyenlő fizetést 

kapjanak; felszólítja a Bizottságot, hogy a 

nemek közötti munkahelyi 

egyenlőtlenségek felszámolása érdekében 

kötelezően írják elő az állami és magán 

munkaadók számára – a munkavállalók 

képviselőivel folytatott tárgyalásokat 

követően – a vállalati szintű egyenlőségi 

tervek bevezetését, melyek intézkedéseket 

tartalmaznak az egyenlőség aktív 

előmozdítására, valamint kitérnek a bérek 
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feltérképezésére is a nők és a férfiak 

közötti meglévő bérkülönbségek feltárása 

érdekében;  

Or. en 

 

 


