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4.3.2020 A9-0025/17

Módosítás 17
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0025/2020
Klára Dobrev
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a 2020. évi éves 
fenntartható növekedési stratégiát és a 
Bizottság azon szándékát, hogy a 
fenntartható fejlődési célok és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseinek 
beépítése révén kiegészítse az európai 
szemeszter jelenlegi megközelítését; 
hangsúlyozza, hogy az EU új növekedési 
stratégiájának hozzá kell járulnia a 
minőségi, fenntartható munkahelyek 
teremtéséhez, a versenyképesség, az 
innováció és a termelékenység 
erősítéséhez, és maximalizálnia kell az 
egészséget, az életminőséget és az ellenálló 
képességet előmozdító előnyöket, 
miközben a gazdaságot a körforgásos 
rendszer és a szén-dioxid-semlegesség felé 
kell elmozdítania; megismétli, hogy a 
fenntarthatóságot, a társadalmi 
befogadást és a polgárok jóllétét az uniós 
gazdaságpolitikai döntéshozatal 
középpontjába kell helyezni, biztosítva, 
hogy a szociális, környezeti és gazdasági 
célkitűzések azonos szintű prioritást 
élvezzenek;

1. tudomásul veszi a 2020. évi éves 
fenntartható növekedési stratégiát és a 
Bizottság azon szándékát, hogy a 
fenntartható fejlődési célok és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseinek 
beépítése révén kiegészítse az európai 
szemeszter jelenlegi megközelítését; 
hangsúlyozza, hogy az EU új növekedési 
stratégiájának hozzá kell járulnia a 
minőségi, fenntartható munkahelyek 
teremtéséhez, a versenyképesség, az 
innováció és a termelékenység 
erősítéséhez, és maximalizálnia kell az 
egészséget, az életminőséget és az ellenálló 
képességet előmozdító előnyöket, 
miközben a gazdaságot a körforgásos 
rendszer és a szén-dioxid-semlegesség felé 
kell elmozdítania; emlékeztet arra, hogy a 
stabil államháztartás kulcsfontosságú a 
fenntarthatóság, a társadalmi befogadás 
és a polgárok jólétének biztosítása 
szempontjából;
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4.3.2020 A9-0025/18

Módosítás 18
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0025/2020
Klára Dobrev
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. üdvözli a szociális jogok európai 
pillérének a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégiába való beépítését; azt 
kéri, hogy az igazságosság és szociális 
jogok ugyanolyan fontossággal bírjanak 
az új gazdasági modellben mint a 
környezeti fenntarthatóság és 
makrogazdasági stabilitás; hangsúlyozza 
a szociális eredménytábla európai 
szemeszterben betöltött központi szerepét; 
felkéri a Bizottságot, hogy építsen a 
meglévő mutatókra és erősítse meg az 
eredménytáblát a szociális jogok európai 
pillérének mind a 20 alapelvét – például 
inkluzív hozzáférés az oktatáshoz, 
egészséghez, táplálkozáshoz, 
foglalkoztatáshoz és lakhatáshoz, 
valamint a szociális jogok megőrzése –, 
tükröző további mutatók és világos célok 
integrálásával, és biztosítsa e mutatók 
kategóriák – pl. gyermekek, fiatalok, 
idősek, nemek, migránsok és 
fogyatékossággal élők – szerint bontott 
elemzését; felhívja a Bizottságot, hogy 
őrizze meg a nemzeti szociális rendszerek 
és munkaerő-piaci modellek sokféleségét, 
és terjesszen elő szociális cselekvési tervet 
a szociális jogok európai pillérének és a 
felülvizsgált Európai Szociális Chartának a 
megfelelő szintű célzott intézkedések 
elfogadása révén történő további 

3. tudomásul veszi a szociális jogok 
európai pillérének a 2020. évi éves 
fenntartható növekedési stratégiába való 
beépítését; hangsúlyozza, hogy a szociális 
eredménytáblának szerepe van az európai 
szemeszterben; felkéri a Bizottságot, hogy 
építsen a meglévő mutatókra és erősítse 
meg az eredménytáblát; felhívja a 
Bizottságot, hogy őrizze meg a nemzeti 
szociális rendszerek és munkaerő-piaci 
modellek sokféleségét, és terjesszen elő 
szociális cselekvési tervet a szociális jogok 
európai pillérének és a felülvizsgált 
Európai Szociális Chartának a megfelelő 
szintű célzott intézkedések elfogadása 
révén történő további végrehajtása 
érdekében;
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végrehajtása érdekében;
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Módosítás 19
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0025/2020
Klára Dobrev
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. úgy véli, hogy az európai 
szemeszter keretében a nemi szempontokat 
még a jelenleginél is átfogóbb módon 
kellene érvényesíteni, és további 
mutatókat is alkalmazni kéne, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a nemek közötti 
egyenlőség mutatóját vegye fel az európai 
szemeszter foglalkoztatási és szociális 
célok terén tett előrehaladás nyomon 
követésére szolgáló eszközei közé, és 
ismerje el a makrogazdasági politikák 
nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatásait;

30. megjegyzi, hogy az európai 
szemeszterben hiányzik egy szélesebb 
nemi dimenzió, és felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a foglalkoztatási és 
szociális célok terén tett előrehaladást;
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Módosítás 20
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0025/2020
Klára Dobrev
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a valóban „méltányos 
átállás”, valamint a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtása és a fenntartható 
fejlődési célok elérése érdekében 
biztosítsanak megfelelő és méltányos 
szociális és környezetvédelmi 
beruházásokat; üdvözli a Bizottság 
nyilvános konzultációját, amelynek célja, 
hogy megvizsgálja az uniós költségvetési 
szabályok alakításának lehetséges 
irányait;

45. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a valóban „méltányos 
átállás”, valamint a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtása és a fenntartható 
fejlődési célok elérése érdekében 
biztosítsanak életképes, megfelelő és 
méltányos szociális és környezetvédelmi 
beruházásokat;

Or. en
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Módosítás 21
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0025/2020
Klára Dobrev
A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
(2019/2212(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
47 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

47. megjegyzi, hogy az EU-t továbbra 
is szociális problémák sújtják a pénzügyi 
és gazdasági válság és néhány azt követő 
politikai döntés következtében; 
hangsúlyozza, hogy jövőorientált 
beruházások révén fokozni kell a belső 
keresletet, és elő kell mozdítani a 
kiegyensúlyozott strukturális reformokat, 
figyelembe véve a rövid távú költségvetési 
hatásokat és azok hosszú távú környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatásait; kiemeli, 
hogy a felelősségteljes reformoknak a 
szolidaritáson, az integráción és a 
társadalmi igazságosságon kell alapulniuk 
az életszínvonal általános javítása és az 
átmenetekhez nyújtott állami támogatások 
biztosítása érdekében;

47. megjegyzi, hogy az EU-t továbbra 
is szociális problémák sújtják az 
államadósság-válság és néhány azt követő 
politikai döntés következtében; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 
kiegyensúlyozott strukturális reformokat; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
olyan szabályozási keretet, amely 
támogatja a magánberuházásokat, 
figyelembe véve a rövid távú költségvetési 
hatásokat és azok hosszú távú környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatásait; kiemeli, 
hogy a felelősségteljes reformoknak a 
szolidaritáson, az integráción és a 
társadalmi igazságosságon kell alapulniuk 
az életszínvonal általános javítása és az 
átmenetekhez nyújtott állami támogatások 
biztosítása érdekében;

Or. en


