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Módosítás 4
Yana Toom
a Renew 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. meggyőződése, hogy a szociális és 
fenntartható Európa irányítási keretének a 
következő reformokban kell gyökereznie: a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtása, valamint egy fenntartható 
fejlődésről és társadalmi haladásról szóló 
paktum elfogadása, amely az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
érdekében szociális és fenntarthatósági 
célokat tűz ki; úgy véli továbbá, hogy a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szemeszter folyamata során jobban, a 
paktum célkitűzéseivel összhangban 
hajtsák végre az országspecifikus 
ajánlásokat, nagyobb figyelmet szentelve a 
szociálpolitikai területnek, 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;
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Módosítás 5
Yana Toom
a Renew képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az európai közbeszerzési 
irányelvet annak érdekében, hogy a 
kollektív tárgyalási megállapodásoknak 
eleget tevő vállalatok kedvezőbb 
elbánásban részesüljenek; felhívja a 
Bizottságot, hogy erősítse meg a szociális 
záradékot, és a közbeszerzésekből zárja ki 
az olyan vállalatoktól érkező ajánlatokat, 
amelyek bűncselekményeket hajtottak 
végre, felszámolták a szakszervezetet vagy 
elutasították a részvételt a kollektív 
tárgyalásokon, ezzel biztosítva, hogy a 
közpénzeket a méltányos átállás iránt 
elkötelezett vállalatokba fektetik a 
kollektív megállapodások előmozdítása és 
a szakszervezetek jelenlétének fokozása 
céljából; úgy véli továbbá, hogy a 
vállalkozásoknak nyújtott minden uniós 
pénzügyi támogatást attól kell függővé 
tenni, hogy megfelelnek-e a vonatkozó 
kollektív szerződésekből eredő, 
alkalmazandó munka- és foglalkoztatási 
feltételeknek és/vagy munkáltatói 
kötelezettségeknek; sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy törekedjenek annak 
biztosítására, hogy a közszolgáltatások – 
akár magán, akár állami irányítás alatt 
állnak – nyújtsanak személyzetük számára 
megfelelő munkakörülményeket, 
tiszteletben tartva különösen a kollektív 
vagy vállalati szintű tárgyalások 

20. felhívja a Bizottságot, hogy 
határozottan érvényesítse a hatályos uniós 
közbeszerzési irányelv szociális záradékát, 
és vizsgálja meg, hogy szükség van-e az 
irányelv felülvizsgálatára a szociális 
záradék megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy a közpénzeket többek 
között a méltányos átállásba, valamint a 
kollektív megállapodások előmozdítása és 
a szakszervezetek jelenlétének fokozása 
iránt elkötelezett vállalatokba fektetik; úgy 
véli továbbá, hogy a vállalkozásoknak 
nyújtott minden uniós pénzügyi 
támogatásnak a vonatkozó kollektív 
szerződésekből eredő, alkalmazandó 
munka- és foglalkoztatási feltételeknek 
és/vagy munkáltatói kötelezettségeknek 
való megfelelést kell elősegítenie; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
törekedjenek annak biztosítására, hogy a 
közszolgáltatások – akár magán, akár 
állami irányítás alatt állnak – nyújtsanak 
személyzetük számára megfelelő 
munkakörülményeket, tiszteletben tartva 
különösen a kollektív vagy vállalati szintű 
tárgyalások folytatásának és megkötésének 
szabadságát, valamint a megfelelő bérhez 
való jogot;
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való jogot;

Or. en



AM\1220557HU.docx PE661.552v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.12.2020 A9-0233/6

Módosítás 6
Yana Toom
a Renew képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. aggodalmát fejezi ki a bizonytalan 
és nem hagyományos foglalkoztatási 
formában dolgozó, hamis önfoglalkoztató 
és nulla órás szerződéssel rendelkező 
munkavállalók – többek között a 
tagállamok közigazgatásában is – 
megnövekedett száma miatt; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
törekedjenek a nem önkéntes ideiglenes és 
a nem önkéntes részidős foglalkoztatás 
2030-ig való megszüntetésére, továbbá 
azon célkitűzés elérésére, hogy a 
létrehozott munkahelyek több mint 80%-a 
közepes vagy nagy fizetést biztosítson, és a 
fenntartható ágazatokban koncentrálódjon; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szüntessék meg a nulla órás 
szerződések és a színlelt önfoglalkoztatás 
gyakorlatát;

24. aggodalmát fejezi ki a bizonytalan 
foglalkoztatási formában dolgozó, hamis 
önfoglalkoztató és nulla órás szerződéssel 
rendelkező munkavállalók – többek között 
a tagállamok közigazgatásában is – 
megnövekedett száma miatt; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
törekedjenek a nem önkéntes ideiglenes és 
a nem önkéntes részidős foglalkoztatás 
2030-ig való megszüntetésére, továbbá 
azon célkitűzés elérésére, hogy a 
létrehozott munkahelyek többsége közepes 
vagy nagy fizetést biztosítson, és a 
fenntartható ágazatokban koncentrálódjon;

Or. en
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Módosítás 7
Yana Toom
a Renew képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. elismeri, hogy a tisztességes, 
társadalmilag fenntartható munka és a 
munkakörülmények alakításában való 
valódi munkavállalói részvétel minden 
eddiginél fontosabb a digitális 
platformokon és minden más ágazatban, és 
hogy a munkavállalóknak demokratikusan 
befolyással kell rendelkezniük a munka 
irányítása felett; hangsúlyozza, hogy hogy 
a digitalizáció által nyújtott előnyöket 
széles körben és igazságosan meg kell 
osztani, és a digitális szektorban 
dolgozókat ugyanazok a jogok és 
munkakörülmények illetik meg, mint más 
szektorok munkavállalóit; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
digitális gazdaságban a tisztességes 
munkakörülményekről és jogokról szóló 
irányelvre, amely minden munkavállalóra 
kiterjed, beleértve az atipikus 
munkaszerződéssel foglalkoztatott, nem 
hagyományos munkaviszonyban 
dolgozókat, a platformcégek 
munkavállalóit és az önfoglalkoztatókat 
is; felszólítja a Bizottságot, hogy ezen 
irányelv keretében biztosítsa, hogy a 
platformvállalkozások betartsák a már 
meglévő nemzeti és európai 
jogszabályokat, a munkaviszony 
fennállásának megdönthető vélelme révén 
tisztázzák az alkalmazott platform-
munkavállalók foglalkoztatási státuszát, és 

27. elismeri, hogy a tisztességes, 
társadalmilag fenntartható munka és a 
munkakörülmények alakításában való 
valódi munkavállalói részvétel minden 
eddiginél fontosabb a digitális 
platformokon és minden más ágazatban, és 
hogy a munkavállalóknak demokratikusan 
befolyással kell rendelkezniük a munka 
irányítása felett; hangsúlyozza, hogy hogy 
a digitalizáció által nyújtott előnyöket 
széles körben és igazságosan meg kell 
osztani, és a digitális szektorban 
dolgozókat ugyanazok a jogok és 
munkakörülmények illetik meg, mint más 
szektorok munkavállalóit; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
digitális gazdaságban a tisztességes 
munkafeltételekről és jogokról szóló, 
minden munkavállalóra érvényes 
irányelvre; felszólítja a Bizottságot, hogy 
ezen irányelv keretében biztosítsa, hogy a 
platformvállalkozások betartsák a már 
meglévő nemzeti és európai 
jogszabályokat, tisztázzák az alkalmazott 
platform-munkavállalók foglalkoztatási 
státuszát, és megvédjék e munkavállalók 
munkakörülményeit, biztosítsák szociális 
védelmüket, egészségüket és 
biztonságukat, és a szakszervezet 
alapításához és a kollektív tárgyalásokhoz 
való jogukat; üdvözli a Bizottság által az 
önálló vállalkozókról és platformokról a 
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megvédjék e munkavállalók 
munkakörülményeit, biztosítsák szociális 
védelmüket, egészségüket és 
biztonságukat, és a szakszervezet 
alapításához, a szakszervezeti 
képviselethez és a kollektív tárgyalásokhoz 
való jogukat; sürgeti a Bizottságot, hogy 
az uniós versenyjog célzott 
felülvizsgálatával tegye lehetővé a 
bizonytalan helyzetű önálló vállalkozók 
kollektív árképzését az alkupozíció jobb 
egyensúlyának és a tisztességesebb belső 
piac biztosításának az érdekében;

közelmúltban folytatott nyilvános 
konzultációt, amelynek célja annak 
felmérése volt, hogy szükség van-e az 
uniós versenyjog célzott felülvizsgálatára 
annak érdekében, hogy az önálló 
vállalkozók egyesülhessenek és kollektív 
szerződéseket köthessenek, valamint 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 
szükség esetén szabályozási 
változtatásokat javasol; várja a jövőbeli 
fellépés kezdeti lehetőségeit meghatározó 
hatásvizsgálat közzétételét;

Or. en


