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Módosítás 1
Guido Reil, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa
(2020/2084(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. meggyőződése, hogy a szociális és 
fenntartható Európa irányítási keretének 
a következő reformokban kell 
gyökereznie: a szociális jogok európai 
pillérének és egy, a társadalmi haladásról 
szóló jegyzőkönyvnek a Szerződésekbe 
való beépítése, a szociális jogoknak a 
gazdasági szabadságokéval azonos színtű 
védelme az egységes piacon, valamint egy 
fenntartható fejlődésről és társadalmi 
haladásról szóló paktum elfogadása, 
amely az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak elérése érdekében kötelezővé 
teszi a szociális és fenntarthatósági 
célokat; úgy véli továbbá, hogy a 
szemeszter folyamatának a közösségi 
módszert kell követnie, és a Tanács és az 
Európai Parlament közötti 
megállapodáson kell alapulnia, míg több 
szociálpolitikai területnek kell minősített 
többségi döntéshozatali eljárás hatálya alá 
tartoznia, különös tekintettel a 
megkülönböztetésmentességre, a 
munkavállalók szociális védelmére (a 
határokon átnyúló helyzeteken kívül), 
azon munkavállalók védelmére, akiknek 
munkaszerződését felmondták, a 
munkavállalók és a munkaadók 
érdekeinek képviseletére és kollektív 
védelmére, valamint az EU-ban 
jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok foglalkoztatási 
feltételeire;

6. hangsúlyozza, hogy a szociális 
jogok európai pillére (EPSR) politikai 
nyilatkozat, és elutasít minden arra 
irányuló törekvést, hogy ezt az eszközt a 
tagállamok szociális politikáinak és 
szociális védelmi rendszereinek 
egységesítésére használják;
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9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. emlékeztet arra, hogy a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás gazdasági válság 
idején hatékony eszköz a munkahelyek 
megőrzésére; üdvözli a szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai 
eszköz (SURE) létrehozását, ami 
sürgősségi intézkedésként a tagállamok 
csökkentett munkaidős foglalkoztatási 
kereteinek támogatását célozza a Covid19-
válsággal összefüggésben; hangsúlyozza, 
hogy ez a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatás nemzeti rendszereinek 
támogatását célzó kulcsfontosságú eszköz, 
amely lehetővé teszi a munkahelyek és a 
készségek megtartását, valamint a bérek 
és jövedelmek nagy részének megőrzését; 
felkéri a Bizottságot, hogy körültekintően 
értékelje ezen ideiglenes eszköz 
teljesítményét, és vizsgálja meg egy olyan 
állandó eszköz létrehozásának 
lehetőségét, amelyet a tagállamok 
kérésére lehetne aktiválni olyan váratlan 
válsághelyzetekben, amelyek 
következtében tartósan megnőnek a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásra és 
hasonló intézkedésekre fordított kiadások; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy csak olyan 
vállalkozások kapjanak pénzügyi 
támogatást, amelyeket nem a harmadik 
országbeli joghatóságok adózási célú 

9. emlékeztet arra, hogy a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás gazdasági válság 
idején hatékony eszköz a munkahelyek 
megőrzésére; hangsúlyozza, hogy az 
újonnan létrehozott,a szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai 
eszköz (SURE) csak átmeneti jellegű; 
felkéri a Bizottságot, hogy körültekintően 
értékelje ezen ideiglenes, adóssággal 
finanszírozott eszköz teljesítményét; 
általánosságban arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy segítsék a jelenleg 
csökkentett munkaidőben dolgozó 
embereket készségeik fejlesztésében, hogy 
egy életképesebb ágazatban munkát 
vállalhassanak;



AM\1220546HU.docx PE661.552v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

közös uniós jegyzékében vagy az adózási 
szempontból nem együttműködő országok 
és területek felülvizsgált európai uniós 
jegyzékéről szóló tanácsi következtetések 
1. mellékletében felsorolt országokban 
vettek nyilvántartásba; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a kedvezményezettek 
tartsák tiszteletben a Szerződésekben 
rögzített alapvető értékeket, és hogy az 
állami pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalatok védjék a munkavállalókat, 
biztosítsák a tisztességes 
munkakörülményeket, tartsák tiszteletben 
a szakszervezeteket és az alkalmazandó 
közös megállapodásokat, fizessék meg a 
rájuk eső adókat, és tartózkodjanak a 
részvények visszavásárlásától, valamint 
attól, hogy bónuszokat fizessenek ki a 
menedzsmentnek, illetve osztalékot 
fizessenek a részvényeseknek; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
csökkentett munkaidős programokat 
összekapcsolják az érintett munkavállalók 
oktatásával és szakképzésével;
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10. üdvözli az Európai Bizottság 
elnökének az európai munkanélküli-
járadék viszontbiztosítási rendszerre 
vonatkozó javaslatról szóló bejelentését, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy terjessze elő 
javaslatát; kéri annak biztosítását, hogy ez 
az eszköz védje a munkavállalók minden 
típusát, csökkentse az államháztartásra 
külső sokkok miatt nehezedő nyomást, és 
védje a nemzeti munkanélküli-ellátási 
rendszereket olyan válságok idején, 
amelyek a kiadások hirtelen 
növekedéséhez vezetnek; kéri, hogy a 
javaslat a GMU-országokra vonatkozzon, 
de biztosítsa a nem GMU-országok 
számára is a csatlakozás lehetőségét;

10. elutasítja az európai munkanélküli-
járadék viszontbiztosítási rendszerre 
irányuló javaslatot, mivel az újabb lépést 
jelent a transzferunió irányába; 
véleménye szerint egy ilyen rendszer nem 
oldja meg az állandó jellegű nemzeti és 
regionális strukturális munkaerőpiaci 
problémákat; ösztönzi a tagállamokat, 
hogy inkább a tartós munkanélküliség 
megelőzésére irányuló hatékony 
munkaerő-piaci politikákba és gazdasági 
reformokba fektessenek be;
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