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Módosítás 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0162/2019
Marian Harkin
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2018/2120(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió szociális céljai és 
kötelezettségvállalásai ugyanolyan 
fontosak, mint a gazdasági céljai; 
hangsúlyozza, hogy nemcsak a gazdasági 
növekedés és konvergencia biztosítása 
érdekében kell beruházni a társadalmi 
fejlődésbe, hanem önmagukban is 
célkitűzésként kell kezelni az ilyen irányú 
beruházásokat; üdvözli a szociális pillér 
jelentőségének és annak elismerését, hogy 
meg kell erősíteni az EU szociális 
dimenzióját, valamint választ kell adni a 
régiókon belül és a régiók között kialakult 
egyenlőtlenségekre; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a 
szociális jogokat a szociális jogok európai 
pillérének (EPSR) oly módon történő 
végrehajtása révén, hogy az az EU számára 
valódi szociális dimenziót hozzon létre, 
többek között a közelmúltbeli tanulmányok 
tudomásulvétele és a kulcsfontosságú 
foglalkoztatási és szociális mutatók 
eredménytáblája politikai láthatóságának és 
hatásának javítása révén, teljesítve 
ugyanakkor valamennyi országspecifikus 
ajánlást, beleértve azokat is, amelyek egy 
olyan unióvá való átalakulást szolgáló 
fellépésekre irányulnak, amely társadalmi, 
gazdasági és környezeti szempontból 
fenntarthatóbb; felhívja a Bizottságot, hogy 

(2) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió szociális céljai és 
kötelezettségvállalásai ugyanolyan 
fontosak, mint a gazdasági céljai; 
hangsúlyozza, hogy nemcsak a gazdasági 
növekedés és konvergencia biztosítása 
érdekében kell beruházni a társadalmi 
fejlődésbe, hanem önmagukban is 
célkitűzésként kell kezelni az ilyen irányú 
beruházásokat; üdvözli a szociális pillér 
jelentőségének és annak elismerését, hogy 
meg kell erősíteni az EU szociális 
dimenzióját, valamint választ kell adni a 
régiókon belül és a régiók között kialakult 
egyenlőtlenségekre; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a 
szociális jogokat a szociális jogok európai 
pillérének (EPSR) oly módon történő 
végrehajtása révén, hogy az az EU számára 
valódi szociális dimenziót hozzon létre, 
többek között a közelmúltbeli tanulmányok 
tudomásulvétele és a kulcsfontosságú 
foglalkoztatási és szociális mutatók 
eredménytáblája politikai láthatóságának és 
hatásának javítása révén, teljesítve 
ugyanakkor valamennyi országspecifikus 
ajánlást, beleértve azokat is, amelyek egy 
olyan unióvá való átalakulást szolgáló 
fellépésekre irányulnak, amely társadalmi, 
gazdasági és környezeti szempontból 
fenntarthatóbb; felhívja a Bizottságot, hogy 



AM\1178862HU.docx PE635.409v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

használja a szociális jogok európai 
pillérének 20 elvét eredményjelzőként az 
országok a tekintetben elért sikerének 
értékeléséhez, hogy mennyire tudták 
beépíteni gazdaságpolitikájukba a szociális 
pillér iránti elkötelezettségüket, valamint 
erősítse meg a szociális helyzet 
figyelemmel kísérésére szolgáló 
kapacitását; hangsúlyozza, hogy a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás keretében a 
foglalkoztatási és szociális 
megfontolásokat ugyanolyan súllyal kell 
figyelembe venni, mint a gazdasági 
szempontokat;

használja a szociális jogok európai 
pillérének 20 elvét eredményjelzőként az 
országok a tekintetben elért sikerének 
értékeléséhez, hogy mennyire tudták 
beépíteni gazdaságpolitikájukba a szociális 
pillér iránti elkötelezettségüket, valamint 
erősítse meg a szociális helyzet 
figyelemmel kísérésére szolgáló 
kapacitását; hangsúlyozza, hogy a 
foglalkoztatási mutatóknak a gazdasági 
megfontolásokkal egyenértékűnek kell 
lenniük, lehetővé téve, hogy hatásukra az 
érintett tagállamokban mélyreható 
elemzéseket végezzenek és korrekciós 
intézkedéseket hozzanak;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/3

Módosítás 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0162/2019
Marian Harkin
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2018/2120(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
40 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(40) rámutat, hogy a szolidaritáson 
alapuló és megfelelő állami és öregségi 
nyugdíjhoz való egyetemes hozzáférést 
mindenki számára biztosítani kell; elismeri 
azokat a kihívásokat, amelyekkel a 
tagállamoknak szembe kell nézniük a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 
erősítése terén, de hangsúlyozza e 
rendszerekben a szolidaritás védelmének 
fontosságát; úgy véli, hogy a fenntartható, 
biztonságos és megfelelő nyugdíjak férfiak 
és nők számára történő biztosításának 
legjobb módja az általános foglalkoztatási 
ráta növelése és több színvonalas 
munkahely létrehozása minden életkorban 
a munka- és foglalkoztatási feltételek 
javításával, és a szükséges kiegészítő 
állami kiadások engedélyezése; úgy véli, 
hogy a nyugdíjrendszerek reformjának 
többek között a tényleges 
nyugdíjkorhatárra kellene összpontosítania, 
és tükröznie kellene a munkaerőpiaci 
tendenciákat, a születési rátákat, az 
egészségügy helyzetét és a jólét mértékét, a 
munkafeltételeket és a gazdasági függőségi 
rátát is; úgy véli, hogy e reformoknak 
figyelembe kell venniük a munkavállalók 
millióinak – különösen a nők, a fiatalok, az 
önálló vállalkozók – helyzetét Európában, 
akik a bizonytalan és atipikus 

(40) rámutat, hogy a megfelelő öregségi 
nyugdíjhoz való egyetemes hozzáférést 
mindenki számára biztosítani kell; elismeri 
azokat a kihívásokat, amelyekkel a 
tagállamoknak szembe kell nézniük a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 
erősítése terén, de hangsúlyozza e 
rendszerekben a szolidaritás védelmének 
fontosságát; úgy véli, hogy a fenntartható, 
biztonságos és megfelelő nyugdíjak férfiak 
és nők számára történő biztosításának 
egyik legjobb módja minden életkorban az 
általános foglalkoztatási ráta növelése és 
több színvonalas munkahely létrehozása, a 
munka- és foglalkoztatási feltételek 
javítása, valamint a kötelező 
nyugdíjrendszer foglalkoztatói, kiegészítő 
és magánnyugdíjrendszerekkel való 
kiegészítése; úgy véli, hogy a 
nyugdíjrendszerek reformjának többek 
között a tényleges nyugdíjkorhatárra 
kellene összpontosítania, és tükröznie 
kellene a munkaerőpiaci tendenciákat, a 
születési rátákat, az egészségügy helyzetét 
és a jólét mértékét, a munkafeltételeket és a 
gazdasági függőségi rátát is; úgy véli, hogy 
e reformoknak figyelembe kell venniük a 
munkavállalók millióinak – különösen a 
nők, a fiatalok, az önálló vállalkozók – 
helyzetét Európában;
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foglalkoztatás, az önhibán kívüli 
munkanélküliség és a csökkenő munkaidő 
következményeitől szenvednek;

Or. en
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Módosítás 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0162/2019
Marian Harkin
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2018/2120(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(43) úgy véli, hogy a kohéziós politika – 
mint az Európai Unió egyik fő beruházási 
politikája – megmutatta hatékonyságát a 
társadalmi kohézió növelése és az 
egyenlőtlenségek csökkentése területén; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes 
mértékben használják ki a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítására 
rendelkezésre álló finanszírozási 
forrásokat;

(43) úgy véli, hogy a kohéziós politika – 
mint az Európai Unió egyik fő beruházási 
politikája – megmutatta hatékonyságát a 
társadalmi kohézió növelése és az 
egyenlőtlenségek csökkentése területén; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes 
mértékben használják ki a rendelkezésre 
álló finanszírozási forrásokat; üdvözli az 
európai szemeszter és a kohéziós politika 
szorosabb összehangolását;

Or. en


