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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztettség kockázatának 
kitettek aránya 22,5%, és bár ez a válság 
előtti idők szintje alatt van, még távolról 
sem értük el az Európa 2020 azon kiemelt 
célját, hogy a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitettek 
száma 20 millió alá csökkenjen; mivel a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitett 
gyermekek aránya tovább csökken, de még 
mindig elfogadhatatlanul magas; mivel a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitettek 
aránya az egyedülálló szülők által nevelt 
gyermekek körében az összes gyermek 
körében mért átlag kétszerese; mivel az 
egyenlőtlenség magas szintje csökkenti a 
gazdaság teljesítményét és a fenntartható 
növekedés potenciálját;

J. mivel a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztettség kockázatának 
kitettek aránya 22,5%, és bár ez a válság 
előtti idők szintje alatt van, még távolról 
sem értük el az Európa 2020 azon kiemelt 
célját, hogy a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitettek 
száma 20 millió alá csökkenjen; mivel már 
2007-ben is több mint 100 millió ember 
volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztés kockázatának; mivel a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitett 
gyermekek aránya tovább csökken, de még 
mindig elfogadhatatlanul magas; mivel a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatának kitettek 
aránya az egyedülálló szülők által nevelt 
gyermekek körében az összes gyermek 
körében mért átlag kétszerese; mivel az 
egyenlőtlenség magas szintje csökkenti a 
gazdaság teljesítményét és a fenntartható 
növekedés potenciálját;
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18. megjegyzi, hogy az EU 
változatlanul strukturális problémákkal 
küzd, amelyeket meg kell oldani; elismeri, 
hogy a megszorító intézkedések nem 
megfelelőek ahhoz, hogy fenntartható 
megoldásokat nyújtsanak ezekre a 
problémákra; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges a belföldi keresletet 
fellendítése az állami és 
magánberuházások, az egyenlőtlenségeket 
csökkentő, társadalmilag és gazdaságilag 
kiegyensúlyozott strukturális reformok, a 
színvonalas és befogadó munkahelyek, a 
fenntartható fejlődés, a szociális 
beruházások és a felelős költségvetési 
konszolidáció előmozdításával, ezzel 
hozzájárulva a nagyobb kohézió és felfelé 
irányuló szociális konvergencia felé mutató 
kedvező pálya biztosításához a 
vállalkozások és az állami szolgálatok 
számára, több színvonalas munkahely 
létrehozása, és emellett a társadalmi és 
gazdasági dimenziók egyensúlyba hozása 
céljából; hangsúlyozza, hogy e prioritások 
csak úgy érhetők el, ha közös stratégiaként 
kiemelt figyelmet kap a humán tőkébe való 
beruházás;

18. megjegyzi, hogy az EU 
változatlanul strukturális problémákkal 
küzd, amelyeket meg kell oldani; elismeri, 
hogy a megszorító intézkedések nem 
megfelelőek ahhoz, hogy fenntartható 
megoldásokat nyújtsanak ezekre a 
problémákra; e tekintetben szorgalmazza, 
hogy a Stabilitási és Növekedés Paktum 
szabályai szerinti költségvetési 
deficittervezés során ne vegyék figyelembe 
a minőségi munkahelyekre, a szociális 
védelemre és a társadalmi befogadásra 
irányuló beruházásokat; hangsúlyozza, 
hogy alapvetően szükséges a belföldi 
keresletet fellendítése az állami és 
magánberuházások, az egyenlőtlenségeket 
csökkentő, társadalmilag és gazdaságilag 
kiegyensúlyozott strukturális reformok, a 
színvonalas és befogadó munkahelyek, a 
fenntartható fejlődés, a szociális 
beruházások és a felelős költségvetési 
konszolidáció előmozdításával, ezzel 
hozzájárulva a nagyobb kohézió és felfelé 
irányuló szociális konvergencia felé mutató 
kedvező pálya biztosításához a 
vállalkozások és az állami szolgálatok 
számára, több színvonalas munkahely 
létrehozása, és emellett a társadalmi és 
gazdasági dimenziók egyensúlyba hozása 
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céljából; hangsúlyozza, hogy e prioritások 
csak úgy érhetők el, ha közös stratégiaként 
kiemelt figyelmet kap a humán tőkébe való 
beruházás;
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21. felkéri a Bizottságot és az összes 
tagállamot, hogy kezdeményezzék és/vagy 
erősítsék az új munkaformák 
szabályozását; ezzel összefüggésben 
aggodalmát fejezi ki az atipikus 
munkavállalók és önfoglalkoztatottak 
társadalombiztosítási fedezettségével 
kapcsolatban, akik gyakran nem 
rendelkeznek teljes hozzáféréssel a 
szociális védelmi rendszerekhez; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki és támogassanak olyan 
intézkedéseket, amelyek bizonyítottan 
hatékonyan csökkentik a be nem jelentett 
munkavégzést, lehetővé téve a háztartási 
alkalmazottak és gondozók munkavállalói 
jogainak elismerését és javítva a 
munkakörülményeket;

21. felkéri a Bizottságot és az összes 
tagállamot, hogy kezdeményezzék és/vagy 
erősítsék az új munkaformák 
szabályozását; ezzel összefüggésben 
aggodalmát fejezi ki az atipikus 
munkavállalók és önfoglalkoztatottak 
társadalombiztosítási fedezettségével 
kapcsolatban, akik gyakran nem 
rendelkeznek teljes hozzáféréssel a 
szociális védelmi rendszerekhez; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki és támogassanak olyan 
intézkedéseket, amelyek bizonyítottan 
hatékonyan csökkentik a be nem jelentett 
munkavégzést, lehetővé téve a háztartási 
alkalmazottak és gondozók munkavállalói 
jogainak elismerését és javítva a 
munkakörülményeket; felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy tiltsák 
be a nulla órás szerződéseket;
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