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Módosítás 1
Dominique Bilde, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0006/2021
Özlem Demirel
az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel az dolgozói szegénységre
(2019/2188 (INI))

Az A9-0006/2021. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös 
tekintettel a dolgozói szegénységre

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

A. mivel a leggazdagabbak és a többi réteg közötti nettó vagyonkülönbség egyre nő, és 
fokozza az egyenlőtlenségeket az európai társadalmakban;

B. mivel az Európai Unióban csak minden hatodik munkavállaló részesül tisztességes 
megélhetést biztosító bérben;

C. mivel a tagállamok még csak most lábalnak ki az előző válságot követő munkaerőpiaci 
visszaesésből, amely drámai módon megnövelte a munkanélküliségi rátát azoknak a 
nem önként részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak a számát, akik a 
legnagyobb valószínűséggel alapvető vagy alacsonyabb szintű szolgáltató szakmákban 
és a dolgozói szegénység nagyon magas kockázatának kitett ágazatokban dolgoznak;

D. mivel az Unióban a szegénység kockázatának kitett háztartásokban élő foglalkoztatottak 
aránya tíz év alatt 8%-ról 9,4%-ra nőtt, ami 20,5 millió főt jelent;

E. mivel 2019-ben az EU-27 lakosságának 5,8%-a élt súlyos anyagi nélkülözésben, 
jelenleg terjed a mélyszegénység, és egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a 
Covid19-világjárvány miatt a helyzet tovább súlyosbodik, ami még sürgetőbbé teszi ezt 
a problémát;

F. mivel 2018-ban az uniós népesség 9,6%-a a háztartás jövedelmének legalább 40%-át 
lakhatásra költötte; mivel a lakásköltség-túlterheltségi ráta legalább 10% volt 
Romániában (10,3%), Németországban (14,2%), Dániában (14,7%) és Bulgáriában 
(17.9%); 

G. mivel a hajléktalanok száma Európa-szerte növekszik, 2019-ben becslések szerint 700 
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000 ember aludt az utcán vagy sürgősségi ideiglenes szálláson;

H. mivel a minimálbér akár jogszabályban, akár kollektív tárgyalási rendszerben való 
meghatározása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik;

A migrációs politikák hatásai

I. mivel az Európában élő illegális migránsok száma 3,9 és 4,8 millió között van; mivel az 
Európai Unióhoz évente 500 000 és 600 000 menedékjog iránti kérelem érkezik be;

J. mivel a bevándorlás és az illegális migránsok foglalkoztatása olyan területeken, mint a 
platformgazdaság, leszorítja a béreket; mivel az alacsony költségű munkaerő jelenléte 
csökkenti a bértárgyalások mozgásterét, és sok munkahelyet bizonytalanná tesz;

A Covid19-világjárvány gazdasági és társadalmi következményei

K. mivel a munkanélküliség, valamint a bizonytalan és atipikus foglalkoztatás meredeken 
nőtt a 2008-as pénzügyi válság során; mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k), a 
kisiparosok, a kiskereskedők és a határ menti ingázók egyaránt nyomás alatt állnak; 
mivel a Covid19-válság negatív hatást gyakorol a munkaerőpiac szociális dimenziójára 
is;

1. hangsúlyozza, hogy a tisztességes munkáért kapott, megélhetést biztosító jövedelem a 
legjobb megoldás a szegénység ellen;

2. tudomásul veszi a technológiai fejlődést és a gazdaság szerkezetében bekövetkezett 
változásokat, amelyek a vidéki területek kihalásához vezethetnek, mivel az emberek 
arra kényszerülhetnek, hogy munkát keresve városokba költözzenek;

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy értékeljék, hogy a földrajzi különbségek csökkentése 
érdekében szükség van-e az áthelyezési és beruházási politikák támogatására az ígéretes 
ágazatokban;

4. úgy véli, hogy a bevándorlás részben felelős a hajléktalanok és a szegénységben élő 
munkavállalók számának növekedéséért; megjegyzi, hogy a tagállamok területén 
tartózkodó illegális bevándorlók száma súlyosbítja a problémát;

5. hangsúlyozza, hogy a minimálbérek – akár kollektív tárgyalások, akár jogszabályban 
meghatározott minimálbérek révén történő — megállapítása a tagállamok és adott 
esetben a szociális partnerek kizárólagos hatáskörébe tartozik;

6. aggodalmának ad hangot a platformalapú munkavégzés foglalkoztatási és 
munkakörülményei, valamint az azzal járó bizonytalanság kockázata miatt;

7. emlékeztet arra, hogy a megfelelően finanszírozott közszolgáltatások a minőségi 
egészségügyi ellátás, a tömegközlekedés és az oktatás biztosításának fontos eszközei;

8. megjegyzi, hogy az egészségügyi válság hosszú távú hatással lesz a tagállamok 
gazdaságára, és hogy a tagállamoknak minden rendelkezésükre álló mozgásteret ki kell 
használniuk a válság drámai következményeinek kezelésére;
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9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Or. en


