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Módosítás 34
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott 
növekedésre, valamint a környezet magas 
szintű védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A gazdasági tevékenységnek a 
Covid-19-válság miatti felfüggesztése az 
európai vállalkozások körében súlyos 
likviditási problémát okozott, amely ha 
ezek fizetőképességét érintő problémává 
válik, nagy részük bezárását 
eredményezné, elsősorban a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint az egyéni 
vállalkozókat sújtva. Ennélfogva az EU-
nak újra kell gondolnia a politikai 
prioritásait és át kell csoportosítania a 
többéves pénzügyi keretét (MFF), a 
meglévő ipar alapjainak fenntartása 
érdekében, és a gazdaság helyreállítására 
kell összpontosítania. A tagállamoknak és 
az Uniónak összehangolt stratégia 
kialakítására kell törekedniük a 
foglalkoztatás terén, és különösen, 
garantálniuk kell a likviditáshoz való 
hozzáférést, és ösztönözniük kell az 
adóterhek megszüntetését vagy 
csökkentését, a vállalkozási tevékenység 
folyamatosságának megkönnyítése 
érdekében. A munkaerőpiacra történő 
bejutás és a munkában maradás 
esélyeinek javítása érdekében törekedniük 
kell a szakképzett, képzett és 
alkalmazkodásra képes munkaerőre, 
valamint a gazdasági változásokra reagálni 
képes, rugalmas munkaerőpiacokra, a 
foglalkoztatást érintő kedvezőtlen hatások 
minimálisra csökkentése érdekében. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

Or. es
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Módosítás 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett. A jelentős sokkhatások kezelése 
érdekében a tagállamoknak és az Uniónak 
közös, hosszú távú eszközöket kell 
kialakítaniuk, melyekkel meg tudják óvni 
a munkahelyeket és a készségeket, és 
enyhíteni tudják az államháztartásra 
nehezedő nyomást, többek között egy 
állandó európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszer létrehozásával.

Or. fr

Módosítás 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedésre, valamint a környezet magas 
szintű védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamok és az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkében 
meghatározott, a teljes foglalkoztatottságra 
és a társadalmi haladásra, a fenntartható 
fejlődésre, valamint a környezet magas 
szintű védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégiát alakít ki és vezet be 
a foglalkoztatás, különösen a szakképzett, 
képzett és alkalmazkodásra képes 
munkaerő, a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság, valamint a befogadó és 
szabályozási keret által meghatározott  
munkaerőpiacok fejlesztése terén, amely 
képes teljes mértékben biztosítani minden 
munkavállaló gazdasági és társadalmi 
jogainak védelmét, és képes reagálni a 
körkörös és klímasemleges gazdaság felé 
történő, társadalmilag igazságos átmenet 
szükségességére. A tagállamoknak közös 
érdekű ügynek kell tekinteniük a 
foglalkoztatás előmozdítását, és az ilyen 
irányú intézkedéseiket a Tanács keretében 
össze kell hangolniuk a szociális partnerek 
kötelezettségeire vonatkozó nemzeti 
gyakorlataik figyelembevétele mellett.

Or. it

Módosítás 37
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
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valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
hatékony és összehangolt stratégia 
kialakítására kell törekedniük a 
foglalkoztatás, és különösen a szakképzett, 
képzett és alkalmazkodásra képes 
munkaerő az oktatási rendszer és a 
munkaerőpiaci igények közötti 
kapcsolatok erősítése révén történő 
fejlesztése, és ezáltal a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett. A jelenlegi, a Covid19-
világjárvány által előidézett helyzetben 
fokozott figyelmet kell fordítani azokra, 
akik elveszítik az állásukat.

Or. en

Módosítás 38
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióra, valamint a környezet magas 
szintű védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett és képzett munkaerő 
fejlesztése, a kompetenciák és a 
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munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

munkaerőpiaci igények 
összehangolásának előmozdítása, a 
minőségi munkahelyek létrehozásának és 
a vállalkozások számára kedvező 
gazdasági környezetnek a lehetővé tétele, 
valamint a gazdasági változásokra és a 
válságokra reagálni képes munkaerőpiacok 
fejlesztése terén. A tagállamoknak közös 
érdekű ügynek kell tekinteniük a 
foglalkoztatás előmozdítását, és az ilyen 
irányú intézkedéseiket a Tanács keretében 
össze kell hangolniuk a szociális partnerek 
kötelezettségeire vonatkozó nemzeti 
gyakorlataik figyelembevétele mellett.

Or. fr

Módosítás 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett. E tekintetben a Covid19-válság 
kapcsán – melynek súlyos és hosszan tartó 
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hatása lesz az európai uniós munkaerő-
piacokra – összehangolt tevékenységre 
van szükség a foglalkoztatás támogatása 
és a gazdaság és a munkaerő-kereslet 
fellendítése érdekében.

Or. pl

Módosítás 40
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében – 
összhangban az EU és a tagállamok 
közötti hatáskörmegosztással, valamint a 
szubszidiaritás és az arányosság elvével – 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

Or. en

Módosítás 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 



AM\1204312HU.docx 9/97 PE650.650v01-00

HU

Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a dinamikus, 
jövőorientált és a gazdasági változásokra 
reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése 
terén. A tagállamoknak közös érdekű 
ügynek kell tekinteniük az 
esélyegyenlőségen és a társadalmi 
igazságosságon alapuló foglalkoztatás 
előmozdítását, és az ilyen irányú 
intézkedéseiket a Tanács keretében össze 
kell hangolniuk a szociális partnerek 
kötelezettségeire vonatkozó nemzeti 
gyakorlataik figyelembevétele mellett.

Or. fr

Módosítás 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
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valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik és a szociális 
partnerek autonómiájának tiszteletben 
tartása mellett.

Or. en

Módosítás 43
José Manuel Fernandes

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a vállalkozói készség és a szakképzett, 
képzett és alkalmazkodásra képes 
munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
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nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

Or. pt

Módosítás 44
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a kiegyensúlyozott növekedésre, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére és javítására vonatkozó 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
összehangolt stratégia kialakítására kell 
törekedniük a foglalkoztatás, és különösen 
a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

(1) A tagállamoknak és az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra, a befogadásra, a 
kiegyensúlyozott növekedésre, valamint a 
környezet magas szintű védelmére és 
javítására vonatkozó célkitűzések 
megvalósítása érdekében összehangolt 
stratégia kialakítására kell törekedniük a 
foglalkoztatás, és különösen a szakképzett, 
képzett és alkalmazkodásra képes 
munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztése terén. A 
tagállamoknak közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, 
és az ilyen irányú intézkedéseiket a Tanács 
keretében össze kell hangolniuk a szociális 
partnerek kötelezettségeire vonatkozó 
nemzeti gyakorlataik figyelembevétele 
mellett.

Or. sk

Módosítás 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom



PE650.650v01-00 12/97 AM\1204312HU.docx

HU

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Covid19-válság számos 
következménnyel jár és fog járni a 
foglalkoztatás, a társadalmi igazságosság 
és a munkakörülmények vonatkozásában. 
A gazdasági tevékenység leállását 
követően számos munkavállalónak 
csökkentett munkaidőben kell dolgoznia, 
a vállalkozások pedig – különösen a kkv-k 
– likviditási gondokkal küzdenek. A 
bizonytalan helyzetű és a leginkább 
rászoruló munkavállalók sokszor a 
frontvonalban találták magukat, 
egészségügyi szempontból különösen 
veszélyes munkakörülmények között. Sok 
munkavállaló és vállalkozás folyamodott a 
távmunkához és az informatikai eszközök 
kiterjedt használatához. Ezen, a 
foglalkoztatáspolitika és a társadalmi 
igazságosság szempontjából példa nélkül 
álló válság kezelése érdekében az Uniónak 
és a tagállamoknak el kell kötelezniük 
magukat egy nagyszabású európai 
gazdaságélénkítési terv mellett, amely 
segíti egyfelől a vállalkozásokat azáltal, 
hogy biztosítja nekik a likvid tőkéhez való 
hozzájutást, másfelől a munkavállalókat a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatás 
finanszírozásával és a munkahelyek 
garantálásával. A cél az európai 
munkaerőpiac védelme és fejlesztése, és 
ezáltal a munkahelyek, a munkabérek, 
valamint a megfelelő munkakörülmények 
garantálása kell, hogy legyen. A válság és 
az arra való reagálás során az Uniónak és 
a tagállamoknak el kell kötelezniük 
magukat a vállalásaik teljesítése mellett. A 
foglalkoztatási és a szociálpolitikának elő 
kell segítenie a fenntartható fejlődési 
célok megvalósítását, összhangban kell 
lennie a zöld megállapodás által kitűzött 
célokkal, és hozzá kell járulnia a szociális 
jogok európai pillérének 
megvalósításához.
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Or. fr

Módosítás 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Európa példátlan válsággal áll 
szemben, amelynek beláthatatlan 
következményei lesznek az emberek 
életére, a társadalomra és a gazdaságra 
nézve. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük 
a válság  gazdasági és társadalmi 
sokkhatásainak megfékezése, a tömeges 
elbocsátások és a súlyos recesszió 
megelőzése, továbbá egy olyan 
fenntartható és méltányos helyreállítási 
terv kialakítása érdekében, amely erőteljes 
beruházásokkal erősíti a szociális 
biztonsági és egészségügyi rendszereket, 
és rugalmasabbá teszi a társadalmat és a 
gazdaságot, a munkavállalók jogainak, 
továbbá a tisztességes munka- és 
foglalkoztatási feltételeknek a tiszteletben 
tartása mellett. Az európai zöld 
megállapodásnak és a szociális jogok 
európai pillérének útmutatóként kell 
szolgálnia az európai szemeszter által 
felügyelt gazdasági és társadalmi 
helyreállítási stratégiához.

Or. en

Módosítás 47
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Uniónak tiszteletben kell 
tartania az egyes tagállamok egyedi 
piacszabályozási modelljét, és az uniós 
kompetenciák korlátait és a 
szubszidiaritás és arányosság elvét is 
tiszteletben kell tartani. A tagállamoknak 
önállóan kell meghatározniuk saját 
céljaikat és fejlődési ütemüket, és 
biztosítani kell, hogy az a gazdasági 
helyzetüknek megfelelő legyen. 
Svédországnak minden olyan 
munkaerőpiaci szabályozásból ki kell 
maradnia, amely a szabályozás svéd 
modelljével ellentétes lehet.

Or. en

Módosítás 48
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak és a 
tagállamoknak összehangoltan kell 
dolgozniuk, hogy a tagállamok közti biztos 
és zavartalan áruforgalom által 
biztosítsák a belső piac megfelelő 
működését , és elkerüljék az áruellátási és 
a termelési lánc megszakadását.

Or. es

Módosítás 49
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális védelem biztosítására, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és 
a képzés magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

törölve

Or. en

Módosítás 50
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, a fogyatékossággal élő 
személyek teljes körű bevonását, valamint 
a gyermekek és más hátrányos helyzetű 
csoportok – így a megkülönböztetés 
többszörös formáival szembesülő 
csoportok – jogainak védelemét. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikkével összhangban szakpolitikái és 
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védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie a foglalkoztatás magas 
szintjének, a befogadó munkaerőpiacok 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a pénzügyileg és 
földrajzilag hozzáférhető, minőségi 
közszolgáltatások rendelkezésre állására, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a 
képzés magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. sk

Módosítás 51
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 9. cikkével összhangban 
szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Or. de
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Módosítás 52
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, a gyermekek jogainak és az 
idősek egészségének védelemét. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikkével összhangban szakpolitikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie a Covid-19 társadalmi-
gazdasági következményeit, és a 
működőképes vállalatok bezárásainak 
elkerülésére kell összpontosítania 
erőfeszítéseit, a meglévő foglalkoztatás 
védelme és a megfelelő szociális védelem 
garantálása érdekében. Az EU továbbra is 
munkálkodik a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás és a képzés magas szintjének 
elérésére irányulóan.

Or. es

Módosítás 53
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 



PE650.650v01-00 18/97 AM\1204312HU.docx

HU

egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének és egy 
befogadó, minőségi munkaerőpiac 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés – többek 
között az egész életen át tartó tanulás – 
magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális védelem biztosítására, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a 

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a fogyatékossággal élő 
személyek integrációját, a generációk 
közötti szolidaritást, valamint a gyermekek 
és más kiszolgáltatott csoportok jogainak 
védelemét. Szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
befogadó munkaerő-piacok, a teljes körű 
foglalkoztatás előmozdítására, a kollektív 
tárgyalásra és a tisztességes bérekre, a 
megfelelő szociális védelem mindenki 
számára történő biztosítására, a 
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képzés magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a 
képzés magas szintjére és az emberi 
egészség védelmére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek és a 
leginkább rászoruló személyek jogainak 
védelemét. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 9. cikkével összhangban 
szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a tisztességes 
életszínvonal és a mindenkit megillető, 
megfelelő szociális védelem biztosítására, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a 
képzés magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés minden formája ellen, 
valamint célja, hogy a lehető legmagasabb 
szinten biztosítsa a társadalmi 
igazságosságot és védelmet, a nők és a 
férfiak közötti egyenlőséget, a generációk 
közötti szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelmét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Or. it

Módosítás 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, a fogyatékossággal élő 
személyek társadalmi befogadását, 
valamint a gyermekek jogainak védelemét. 
Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikkével összhangban 
szakpolitikái és tevékenységei 
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foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Or. pl

Módosítás 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység, az 
anyagi nélkülözés és a megkülönböztetés 
ellen, elő kell mozdítania a társadalmi 
igazságosságot és védelmet, a nők és a 
férfiak közötti egyenlőséget, a generációk 
közötti szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Or. fr

Módosítás 59
Antonius Manders
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Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés – többek között az 
életkoron alapuló megkülönböztetés – 
ellen, elő kell mozdítania a társadalmi 
igazságosságot és védelmet, a nők és a 
férfiak közötti egyenlőséget, a generációk 
közötti szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. 
cikkével összhangban szakpolitikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális védelem biztosítására, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a 
képzés magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. nl

Módosítás 60
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 

(2) Az Uniónak küzdenie kell a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység és a 
megkülönböztetés ellen, elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a generációk közötti 
szolidaritást, valamint a gyermekek 
jogainak védelemét. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkével 
összhangban szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
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Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás és a képzés magas 
szintjére vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban5 foglalt, 
a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni.

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban5 foglalt, 
a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. A Covid19-
világjárvány okozta példa nélküli 
helyzetre tekintettel az integrált 
iránymutatásoknak átfogó példaként kell 
szolgálniuk a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget, 
valamint a teljes gazdasági és társadalmi 
szolidaritás szellemét a járvány okozta 
súlyoz következmények megfelelő kezelése 
érdekében. Az így létrejövő, egymással 
összehangolt európai és nemzeti 
szakpolitikák és reformok csomagjának a 
gazdasági és szociálpolitikai intézkedések 
megfelelő, összességükben fenntartható 
rendszerévé kell összeállnia, amely 
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társadalmi és gazdasági szinten minden 
tagállamban pozitív tovagyűrűző hatásokat 
képes elérni.

__________________ __________________
5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Or. it

Módosítás 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek 
illeszkednek a fenntartható fejlődési 
célok, a zöld megállapodás és a szociális 
jogok európai pillére által meghatározott 
átfogó uniós stratégiába, és példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
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hatásokat képes elérni. szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni.

__________________ __________________
5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Or. fr

Módosítás 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni.

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni, és hatékony 
válaszlépést adhat a Covid19-
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világjárványnak a tagállamok munkaerő-
piacaira és gazdaságaira gyakorolt 
hatására.

__________________ __________________
5 A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Or. pl

Módosítás 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban (5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni.

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban (5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának – az arra 
vonatkozó fenntartható fejlődési célokkal 
összhangban – a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
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hatásokat képes elérni.

__________________ __________________
5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Or. en

Módosítás 65
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejövő, egymással összehangolt 
európai és nemzeti szakpolitikák és 
reformok csomagjának a gazdasági és 
szociálpolitikai intézkedések megfelelő, 
összességükben fenntartható rendszerévé 
kell összeállnia, amely pozitív tovagyűrűző 
hatásokat képes elérni.

(3) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
rendelkezéseivel összhangban az Unió 
szakpolitikai koordinációs eszközöket 
alakított ki és alkalmaz a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák területén. 
Ezen eszközök között a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az 
(EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5 ) 
foglalt, a tagállamok és az Európai Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások együttesen képezik az 
integrált iránymutatásokat. Ezek példaként 
szolgálnak a tagállamok és az Unió 
szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve 
a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. 
Az így létrejött, összehangolt európai és 
nemzeti szakpolitikákból és reformokból 
álló csomagnak egy ellenállóképes és 
minőségi munkaerőpiacot kell 
eredményeznie.

__________________ __________________
5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 

5A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása 
(2015. július 14.) a tagállamok és az 
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Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Európai Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról 
(HL L 192., 2015.7.18., 27. o.).

Or. fr

Módosítás 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó 
iránymutatások összhangban állnak az 
uniós szinten elfogadott új 
rendelkezésekkel, amelyek támogatják a 
tagállamokat a Covid19 -világjárvány 
okozta példa nélküli egészségügyi, 
gazdasági és társadalmi következmények 
kezelésében, valamint lehetővé teszik, 
hogy a tagállamok a foglalkoztatás és 
bérezés tekintetében minden szükséges 
intézkedést meghozzanak az összes 
állampolgár jogai és a vállalkozások teljes 
körű védelme érdekében, valamint 
garantálják a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot.

Or. it

Módosítás 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 

(4) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
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iránymutatások összhangban állnak a 
Stabilitási és Növekedési Paktummal, a 
hatályos uniós jogszabályokkal és 
különböző uniós kezdeményezésekkel, így 
többek között az ifjúsági garancia 
létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i 
tanácsi ajánlással(6), a tartósan 
munkanélküli személyek munkaerőpiaci 
integrációjáról szóló, 2016. február 15-i 
tanácsi ajánlással(7), a 
kompetenciafejlesztési pályákról szóló, 
2016. december 19-i tanácsi ajánlással(8), a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről szóló, 
2018. március 15-i tanácsi ajánlással(9), az 
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 
22-i tanácsi ajánlással(10), a magas 
színvonalú kisgyermekkori nevelési és 
gondozási rendszerekről szóló, 2019. 
május 22-i tanácsi ajánlással(11) és a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló, 2019. november 8-i tanácsi 
ajánlással(12).

iránymutatásoknak hozzá kell járulniuk a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez, a 
zöld megállapodás által meghatározott 
növekedési stratégiánk végrehajtásához és 
a szociális jogok európai pillérének 
megvalósításához. Ezen iránymutatások 
továbbá összhangban állnak a Stabilitási és 
Növekedési Paktummal, a hatályos uniós 
jogszabályokkal és különböző uniós 
kezdeményezésekkel, így többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 
2013. április 22-i tanácsi ajánlással(6), a 
tartósan munkanélküli személyek 
munkaerőpiaci integrációjáról szóló, 
2016. február 15-i tanácsi ajánlással(7), a 
kompetenciafejlesztési pályákról szóló, 
2016. december 19-i tanácsi ajánlással(8), a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről szóló, 
2018. március 15-i tanácsi ajánlással(9), az 
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 
22-i tanácsi ajánlással(10), a magas 
színvonalú kisgyermekkori nevelési és 
gondozási rendszerekről szóló, 2019. 
május 22-i tanácsi ajánlással(11) és a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló, 2019. november 8-i tanácsi 
ajánlással(12).

__________________ __________________
6 HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 6 HL C 120., 2013.4.26., 1. o.
7 HL C 67., 2016.2.20., 1. o. 7 HL C 67., 2016.2.20., 1. o.
8 HL C 484., 2016.12.24., 1. o. 8 HL C 484., 2016.12.24., 1. o.
9 HL C 153., 2018.5.2., 1. o. 9 HL C 153., 2018.5.2., 1. o.
10 HL C 189., 2018.6.4., 1. o. 10 HL C 189., 2018.6.4., 1. o.
11 HL C 189., 2019.6.5., 4. o. 11 HL C 189., 2019.6.5., 4. o.
12 HL C 387., 2019.11.15., 1. o. 12 HL C 387., 2019.11.15., 1. o.

Or. fr
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Módosítás 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások összhangban állnak a 
Stabilitási és Növekedési Paktummal, a 
hatályos uniós jogszabályokkal és 
különböző uniós kezdeményezésekkel, így 
többek között az ifjúsági garancia 
létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i 
tanácsi ajánlással6 , a tartósan 
munkanélküli személyek munkaerőpiaci 
integrációjáról szóló, 2016. február 15-i 
tanácsi ajánlással7 , a 
kompetenciafejlesztési pályákról szóló, 
2016. december 19-i tanácsi ajánlással8 , a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről szóló, 
2018. március 15-i tanácsi ajánlással9 , az 
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 
22-i tanácsi ajánlással10 , a magas 
színvonalú kisgyermekkori nevelési és 
gondozási rendszerekről szóló, 2019. 
május 22-i tanácsi ajánlással11 és a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló, 2019. november 8-i tanácsi 
ajánlással12 .

(4) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások elősegítik a szociális jogok 
európai pillérének, valamint az Egyesült 
Nemzetek Szervezete és az európai zöld 
megállapodás fenntartható fejlődési 
céljainak teljes megvalósítását, továbbá 
összhangban állnak a Stabilitási és 
Növekedési Paktummal, a hatályos uniós 
jogszabályokkal és különböző uniós 
kezdeményezésekkel, így többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 
2013. április 22-i tanácsi ajánlással6 , a 
tartósan munkanélküli személyek 
munkaerőpiaci integrációjáról szóló, 
2016. február 15-i tanácsi ajánlással7 , a 
kompetenciafejlesztési pályákról szóló, 
2016. december 19-i tanácsi ajánlással8 , a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről szóló, 
2018. március 15-i tanácsi ajánlással9 , az 
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 
22-i tanácsi ajánlással10 , a magas 
színvonalú kisgyermekkori nevelési és 
gondozási rendszerekről szóló, 2019. 
május 22-i tanácsi ajánlással11 és a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló, 2019. november 8-i tanácsi 
ajánlással12 .

__________________ __________________
6HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 6HL C 120., 2013.4.26., 1. o.
7HL C 67., 2016.2.20., 1. o. 7HL C 67., 2016.2.20., 1. o.
8HL C 484., 2016.12.24., 1. o. 8HL C 484., 2016.12.24., 1. o.
9HL C 153., 2018.5.2., 1. o. 9HL C 153., 2018.5.2., 1. o.
10HL C 189., 2018.6.4., 1. o. 10HL C 189., 2018.6.4., 1. o.
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11HL C 189., 2019.6.5., 4. o. 11HL C 189., 2019.6.5., 4. o.
12HL C 387., 2019.11.15., 1. o. 12HL C 387., 2019.11.15., 1. o.

Or. it

Módosítás 69
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és 
felügyeletét. A környezeti fenntarthatóság, 
a termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti 
fenntarthatóság, valamint a digitális 
gazdaság európai céljainak, ugyanakkor 
javítaniuk kell a versenyképességet, 
támogatniuk kell az innovációt, elő kell 
mozdítaniuk a társadalmi igazságosságot 
és az esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

törölve

__________________
13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. en
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Módosítás 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági, 
foglalkoztatási, szociális és 
környezetvédelmi szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
Az európai szemeszter folyamatának 
átfogó kormányzati eszköznek kell lennie 
a társadalmilag és gazdaságilag 
kiegyensúlyozott helyreállítás biztosítása 
érdekében. Szükséges annak az éves 
fenntartható növekedési stratégiával 
együtt történő felülvizsgálata a mostani 
helyzet teljes körű szemléltetése és annak 
biztosítása érdekében, hogy a társadalmi, 
környezetvédelmi és gazdasági 
célkitűzések egyforma prioritást 
élvezzenek. A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszternek tovább kell 
integrálnia a szociális jogok európai 
pillérének elveit, ideértve a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal és a 
más érdekelt felekkel való szorosabb 
kapcsolattartást és a fenntartható fejlődési 
célok(13) – többek között a nemek közötti 
egyenlőség – támogatását és 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket. A nemek közötti 
egyenlőségi index – a nemi hatások 
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makroökonómiai szakpolitikákban való 
elismerésére irányuló foglalkoztatási és 
szociális célkitűzés irányába tett 
előrehaladások nyomonkövetési 
eszközeként – javítaná a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítését az 
európai szemeszterben.

__________________ __________________
13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata. 13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. en

Módosítás 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. A szemeszter 
támogatja a fenntartható fejlődési célok13 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 

(5) A Covid19-világjárvány nyomán az 
Európai Unió teljes területén 
bekövetkezett súlyos válsághelyzetre 
tekintettel az európai szemeszter 
különböző eszközeit a lehető leghamarabb 
alaposan felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy az összes tagállam 
megvédhesse minden állampolgárát az 
egészség, a foglalkoztatás és a bérezés 
tekintetében, továbbá a vállalkozásokat a 
válság következményeitől egy olyan új, 
átfogó keret létrehozásával, amely 
biztosítja a gazdasági és foglalkoztatási 
szakpolitikák többoldalú, integrált 
összehangolását és megerősíti a lojális 
együttműködést és szolidaritást a 
tagállamok között a világjárvány utáni 
időszakban is. A méltányosság és a 
legmagasabb szintű környezeti 
fenntarthatóság, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósítása érdekében az európai 
szemeszter felülvizsgálatának elő kell 
segítenie a szociális jogok európai pillére 
elveinek teljes és mihamarabbi 
végrehajtását, ideértve a szociális 



PE650.650v01-00 34/97 AM\1204312HU.docx

HU

különbségeket. partnerekkel, a civil társadalommal és a 
más érdekelt felekkel való szoros 
kapcsolattartást. A szemeszternek 
hatékonyabban kell támogatnia a 
fenntartható fejlődési célok13 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint az inkluzív, körkörös és digitális 
gazdaság európai céljainak, ugyanakkor 
javítaniuk kell a versenyképességet, 
támogatniuk kell az innovációt és a 
legmagasabb szinten kell biztosítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, megszüntetve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

Or. it

Módosítás 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági, 
foglalkoztatási, szociális és 
környezetvédelmi szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
Az európai szemeszter folyamatának 
átfogó kormányzati eszköznek kell lennie 
a társadalmilag és gazdaságilag 
kiegyensúlyozott helyreállítás biztosítása 
érdekében. Szükséges annak az éves 
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társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

fenntartható növekedési stratégiával 
együtt történő felülvizsgálata a mostani 
helyzet teljes körű szemléltetése és annak 
biztosítása érdekében, hogy a társadalmi, 
környezetvédelmi és gazdasági 
célkitűzések egyforma prioritást 
élvezzenek. A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszternek tovább kell 
integrálnia a szociális jogok európai 
pillérének elveit, ideértve a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal és a 
más érdekelt felekkel való szorosabb 
kapcsolattartást és a fenntartható fejlődési 
célok(13 ) megvalósítását. Az uniós és a 
tagállami foglalkoztatási és 
gazdaságpolitikáknak meg kell felelniük a 
klímasemlegességre való átállás és a 
környezeti fenntarthatóság, a 
társadalmilag befogadó, valamint a 
digitális gazdaság európai céljainak, 
ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata. 13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. en

Módosítás 73
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
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többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a -Covid-19-et követő 
válságra adott európai válaszlépésnek, 
továbbá tekintettel a válság bizonyos 
európai ipari és üzleti ágazatokra 
gyakorolt különösen súlyos hatását, 
támogatniuk kell a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a befogadó és digitális gazdaság 
európai céljait, ugyanakkor javítaniuk kell 
a versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata. 13 Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. sk

Módosítás 74
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
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termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet és a termelékenységet, 
támogatniuk kell az innovációt, elő kell 
mozdítaniuk a társadalmi igazságosságot és 
az esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket, hogy biztosítsák Európa 
harmonikus gazdasági, társadalmi és 
területi fejlődését.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

Or. fr

Módosítás 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
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európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint – az innovációt és a technológiát 
kiaknázó – digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor – a kkv-ket 
támogatva – javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, befektetve a fiatalokba, 
valamint kezelve az egyenlőtlenségeket és 
a regionális különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

Or. fr

Módosítás 76
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
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való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
jólléti gazdaságnak a fenntartható fejlődési 
célokkal (13) összhangban történő 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és jólétorientált – „bűvös 
sokszögön” alapuló – 
gazdaságpolitikáknak meg kell felelniük a 
klímasemlegességre való átállás és a 
környezeti fenntarthatóság, valamint a 
digitális gazdaság európai céljainak, 
ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata. 13Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. en

Módosítás 77
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter fokozottabban kell, 
hogy integrálja a szociális jogok európai 
pillérének elveit, ideértve a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal és a 
más érdekelt felekkel való szorosabb 
kapcsolattartást, valamint támogatnia kell a 
fenntartható fejlődési célok13 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter fokozottabban kell, 
hogy integrálja a szociális jogok európai 
pillérének elveit, ideértve a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal és a 
más érdekelt felekkel való szorosabb 
kapcsolattartást, valamint támogatnia kell a 
fenntartható fejlődési célok13 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
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foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti 
fenntarthatóság, valamint a digitális 
gazdaság európai céljainak, ugyanakkor 
javítaniuk kell a versenyképességet, 
támogatniuk kell az innovációt, elő kell 
mozdítaniuk a társadalmi igazságosságot és 
az esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
elsősorban a számos tagállamot még 
mindig súlyosan érintő egészségügyi 
vészhelyzet kezelésére, másodsorban az 
európai vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók védelmére kell 
összpontosítaniuk. Hasonlóképpen, 
javítaniuk kell a versenyképességet, 
támogatniuk kell az innovációt, elő kell 
mozdítaniuk a társadalmi igazságosságot és 
az esélyegyenlőséget, valamint kezelniük 
kell az egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

Or. es

Módosítás 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13 ) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
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való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

való átállás, az inkluzivitás és a környezeti 
fenntarthatóság, valamint a digitális 
gazdaság európai céljainak, biztosítva a 
felfelé irányuló társadalmi konvergenciát, 
ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

13 Az ENSZ A/RES/70/1. számú 
határozata.

Or. fr

Módosítás 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 

(5) Az európai szemeszter e különböző 
eszközökből alakítja ki a gazdasági és 
foglalkoztatási szakpolitikák integrált, 
átfogó keretét, amely biztosítja ezek 
többoldalú összehangolását és felügyeletét. 
A környezeti fenntarthatóság, a 
termelékenység, a méltányosság és a 
stabilitás céljainak szem előtt tartásával az 
európai szemeszter integrálja a szociális 
jogok európai pillérének elveit, ideértve a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal és a más érdekelt felekkel 
való szoros kapcsolattartást. Előmozdítja a 
fenntartható fejlődési célok(13) 
megvalósítását. Az uniós és a tagállami 
foglalkoztatási és gazdaságpolitikáknak 
meg kell felelniük a klímasemlegességre 
való átállás és a környezeti fenntarthatóság, 
valamint a digitális gazdaság európai 
céljainak, ugyanakkor javítaniuk kell a 
versenyképességet, támogatniuk kell az 
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innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot és az 
esélyegyenlőséget, kezelve az 
egyenlőtlenségeket és a regionális 
különbségeket.

innovációt, elő kell mozdítaniuk a 
társadalmi igazságosságot, a társadalmi 
befogadást és az esélyegyenlőséget, 
kezelve az egyenlőtlenségeket és a 
regionális különbségeket.

__________________ __________________
13 Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata. 13 Az ENSZ A/RES/70/1. sz. határozata.

Or. pl

Módosítás 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a 
kapcsolódó környezeti kihívások, a 
globalizáció, a digitalizáció és a 
demográfiai változások várhatóan 
átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 

(6) Az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások, a globalizáció, a digitalizáció és 
a demográfiai változások átalakítják 
Európa gazdaságát és társadalmait. Az 
Uniónak és tagállamainak együtt kell 
működniük e strukturális tényezők 
hatékony kezelése, a tanulságok a 
múltbeli és a jelenlegi válságokból történő 
levonása és a meglévő rendszerek 
kiigazítása érdekében a rugalmasság és a 
fenntarthatóság erősítésére irányulóan, 
felismerve a tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony, a 
szociális partnereket minden szinten 
bevonó szakpolitikai fellépésre van 
szükség, amely megfelel az EUMSZ-nek, 
továbbá a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezések 
felülvizsgálatára van szükség. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható társadalmi és 
környezetvédelmi beruházások 
fellendítését és az újbóli elköteleződést az 
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felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

olyan, megfelelően ütemezett strukturális 
reformok iránt, amelyek javítják a 
közszolgáltatásokat, a szociális védelmet, 
a társadalmi párbeszédet, a 
termelékenységet, a gazdasági növekedést, 
a társadalmi és területi kohéziót, a felfelé 
irányuló konvergenciát és az 
ellenállóképességet, a Tanács 2020. 
március 23-i határozata által 
előirányozott általános mentesítési 
záradék szerinti, felelősségteljes 
költségvetési rugalmasság gyakorlása 
mellett. Az „általános mentesítési 
záradék” érvényességi idejének 
összhangban kell állnia az egészségügyi és 
gazdasági válság kiterjedésével, 
súlyosságával eredeti szimmetriájával és 
hatásainak hosszával, és a Stabilitási és 
Növekedési Paktum alapos 
felülvizsgálatához kell vezetnie, hiszen az 
a szimmetrikus és aszimmetrikus 
gazdasági sokkok kezelésére egyaránt 
alkalmatlannak bizonyult. Egyaránt 
magában kell foglalnia kínálati és keresleti 
oldali intézkedéseket, szem előtt tartva 
azoknak a környezetre, a foglalkoztatásra 
és a társadalomra gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 

(6) A Covid19-világjárvánnyal, az 
éghajlatváltozással és a környezettel 
kapcsolatos kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
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gazdaságainak és munkaerőpiacainak, 
valamint kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és 
az újbóli elköteleződést az olyan, 
megfelelően ütemezett strukturális 
reformok iránt, amelyek javítják a 
termelékenységet, a gazdasági növekedést, 
a társadalmi és területi kohéziót, a felfelé 
irányuló konvergenciát, az 
ellenállóképességet és a felelősségteljes 
költségvetési gazdálkodást. Egyaránt 
magában kell foglalnia kínálati és keresleti 
oldali intézkedéseket, szem előtt tartva 
azoknak a környezetre, a foglalkoztatásra 
és a társadalomra gyakorolt hatását.

érdekében.  A tagállamoknak - felismerve 
gazdaságaik, munkaerőpiacaik és 
kapcsolódó szakpolitikáik 
egymásrautaltságát - képesnek kell lenniük 
arra, hogy meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés megszüntetése 
érdekében, biztosítva az emberi egészség 
teljes körű védelmét és elérve a teljes 
foglalkoztatást.  Ehhez mind uniós, mind 
nemzeti szinten összehangolt, ambiciózus 
és hatékony szakpolitikai fellépésre van 
szükség, valamint a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezések felülvizsgálatára. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
környezetvédelmi és szociális 
beruházások, valamint a közegézségügyi 
rendszerekbe történő beruházások 
fellendítését és az újbóli elköteleződést az 
olyan reformok iránt, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátáshoz való egyetemes 
hozzáférést, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni védelmet, a környezet 
teljes körű védelmét és a fenntartható 
fejlődést, javítva a termelékenységet, a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
továbbá a felfelé irányuló konvergenciát a 
foglalkoztatás- és szociális védelem terén. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva a klímasemlegesség legkésőbb 
2050-ig történő megvalósításának 
szükségességét.

Or. it

Módosítás 82
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
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digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
Covid19-világjárványhoz hasonló, a 
munkaerőpiacot esetlegesen kedvezőtlenül 
érintő, globális válságokra adott azonnali 
és koordinált, tagállamok általi reakciót, a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli erős elköteleződést az olyan, 
megfelelően ütemezett strukturális 
reformok iránt, amelyek javítják a 
termelékenységet, a versenyképességet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
A szakpolitikai fellépésnek az új 
technológiák használatát is magában kell 
foglalnia a tagállamok 
munkaerőpiacainak támogatása 
érdekében. Egyaránt magában kell 
foglalnia kínálati és keresleti oldali 
intézkedéseket,a munkaerőpiac keresleti 
és kínálati igényeire is megfelelő figyelmet 
fordítva, szem előtt tartva azoknak a 
környezetre, a foglalkoztatásra és a 
társadalomra gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 83
Miriam Lexmann
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Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások – 
mint ahogy az a Covid19-válság kapcsán 
megmutatkozott – várhatóan átalakítják 
Európa gazdaságát és társadalmát. Az 
Uniónak és tagállamainak együtt kell 
működniük e strukturális tényezők 
hatékony kezelése és a meglévő rendszerek 
szükség szerinti kiigazítása érdekében, 
felismerve a tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony 
szakpolitikai fellépésre van szükség, amely 
megfelel az EUMSZ-nek és a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek. E szakpolitikai 
fellépésnek el kell érnie a fenntartható 
beruházások fellendítését és az újbóli 
elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Hatékony hosszú távú intézkedésekre van 
szükség továbbá a válság hatásának 
mérséklése és a vállalkozások, a nonprofit 
és jótékonysági szervezetek, továbbá – 
többek között a szegénység kockázatának 
fokozottan kitett – háztartások számára 
szükséges pénzügyi segítségnyújtás 
biztosítása érdekében. Egyaránt magában 
kell foglalnia kínálati és keresleti oldali 
intézkedéseket, szem előtt tartva azoknak a 
környezetre, a foglalkoztatásra és a 
társadalomra gyakorolt hatását.

Or. sk
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Módosítás 84
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a 
kapcsolódó környezeti kihívások, a 
globalizáció, a digitalizáció és a 
demográfiai változások várhatóan 
átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és 
tagállamainak együtt kell működniük e 
strukturális tényezők hatékony kezelése és 
a meglévő rendszerek szükség szerinti 
kiigazítása érdekében, felismerve a 
tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. 
Ehhez mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony 
szakpolitikai fellépésre van szükség, amely 
megfelel az EUMSZ-nek és a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek. E szakpolitikai 
fellépésnek el kell érnie a fenntartható 
beruházások fellendítését és az újbóli 
elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) A munkaerőpiacokat a 
digitalizáció és az információs és 
kommunikációs technológiák bevezetése 
miatt teljes átalakulás jellemzi. A 
készségek olyan forradalmának lehetünk 
tanúi, melynek során a tehetséges, jól 
képzett munkaerő iránti kereslet és kínálat 
közötti szakadék egyre inkább mélyül.  
Fontos, hogy a tagállamok stratégiát 
dolgozzanak ki a magasan képezett 
munkavállalók kínálatának fejlesztésére 
és továbbfejlesztésére.  A tagállamoknak 
továbbá olyan strukturális reformokat kell 
végrehajtaniuk, amelyek javítják a 
termelékenységet, a gazdasági növekedést, 
a társadalmi és területi kohéziót, a felfelé 
irányuló konvergenciát és az 
ellenállóképességet. Egyaránt magában 
kell foglalnia kínálati és keresleti oldali 
intézkedéseket, szem előtt tartva azoknak a 
környezetre, a foglalkoztatásra és a 
társadalomra gyakorolt hatását.

Or. de

Módosítás 85
Anne Sander
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Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások, 
valamint a Covid19-válság 
következményei várhatóan átalakítják 
Európa gazdaságát és társadalmait. Az 
Uniónak és tagállamainak együtt kell 
működniük e strukturális tényezők 
hatékony kezelése és a meglévő rendszerek 
szükség szerinti kiigazítása érdekében, 
felismerve a tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony 
szakpolitikai fellépésre van szükség, amely 
megfelel az EUMSZ-nek és a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek. E szakpolitikai 
fellépésnek el kell érnie a fenntartható 
beruházások fellendítését és az újbóli 
elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást, 
valamint támogatnia kell a 
munkaerőpiacot és a Covid19-válság által 
súlyosan érintett vállalkozásokat. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

Or. fr

Módosítás 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas



AM\1204312HU.docx 49/97 PE650.650v01-00

HU

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a fenntartható 
munkahelyek teremtését, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
társadalmi konvergenciát, a szegénység és 
a bizonytalanság elleni küzdelmet, 
valamint az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

Or. fr

Módosítás 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom
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Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
várhatóan átalakítják Európa gazdaságát 
és társadalmait. Az Uniónak és 
tagállamainak együtt kell működniük e 
strukturális tényezők hatékony kezelése és 
a meglévő rendszerek szükség szerinti 
kiigazítása érdekében, felismerve a 
tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony 
szakpolitikai fellépésre van szükség, amely 
megfelel az EUMSZ-nek és a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek. E szakpolitikai 
fellépésnek el kell érnie a fenntartható 
beruházások fellendítését és az újbóli 
elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó 
környezeti kihívások, a globalizáció, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
gyökeresen átalakítják Európa gazdaságát 
és társadalmait. Az Uniónak és 
tagállamainak együtt kell működniük e 
strukturális tényezők hatékony kezelése és 
a meglévő rendszerek szükség szerinti 
kiigazítása érdekében, felismerve a 
tagállamok gazdaságainak, 
munkaerőpiacainak és kapcsolódó 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony 
szakpolitikai fellépésre van szükség, amely 
megfelel az EUMSZ-nek és a gazdasági 
kormányzásra vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek. E szakpolitikai 
fellépésnek el kell érnie a fenntartható 
beruházások fellendítését és az újbóli 
elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
társadalmi konvergenciát, a szegénység és 
a bizonytalanság elleni küzdelmet, 
valamint az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

Or. fr

Módosítás 88
Margarita de la Pisa Carrión
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Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás és a 
kapcsolódó környezeti kihívások, a 
globalizáció, a digitalizáció és a 
demográfiai változások várhatóan 
átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

(6) A társadalmi-gazdasági kihívások, 
a digitalizáció és a demográfiai változások, 
beleértve az elnéptelenedést és népesség 
szétszóródását, amivel sok európai vidéki 
régiónak kell szembenéznie, várhatóan 
átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak 
együtt kell működniük e strukturális 
tényezők hatékony kezelése és a meglévő 
rendszerek szükség szerinti kiigazítása 
érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak és 
kapcsolódó szakpolitikáinak 
egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, 
mind nemzeti szinten összehangolt, 
ambiciózus és hatékony szakpolitikai 
fellépésre van szükség, amely megfelel az 
EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó uniós rendelkezéseknek. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a 
fenntartható beruházások fellendítését és az 
újbóli elköteleződést az olyan, megfelelően 
ütemezett strukturális reformok iránt, 
amelyek javítják a termelékenységet, a 
gazdasági növekedést, a társadalmi és 
területi kohéziót, a felfelé irányuló 
konvergenciát, az ellenállóképességet és a 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodást. 
Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, szem előtt 
tartva azoknak a környezetre, a 
foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.

Or. es

Módosítás 89
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés



PE650.650v01-00 52/97 AM\1204312HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság aláírta a szociális jogok 
európai pillérének intézményközi 
kihirdetéséről szóló dokumentumot(14). A 
pillér a jól működő és méltányos 
munkaerőpiacok és jóléti rendszerek 
alapjaként húsz kulcsfontosságú elvet és 
jogot határoz meg, melyeket három 
kategóriába sorol: esélyegyenlőség és a 
munkaerőpiacra való belépés, tisztességes 
munkakörülmények, valamint szociális 
védelem és társadalmi befogadás. Ezen 
elvek és jogok iránytűként szolgálnak 
ahhoz, hogy stratégiánk biztosítsa a 
klímasemlegességre és a környezeti 
fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

törölve

__________________
14 HL C 428., 2019.12.23., 10. o.

Or. en

Módosítás 90
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
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pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot (14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol:  
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok 
iránytűként szolgálnak ahhoz, hogy 
stratégiánk biztosítsa a 
klímasemlegességre és a környezeti 
fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot (14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. A Bizottságnak tiszteletben kell 
tartania a szubszidiaritás elvét. A szociális 
jogok európai pillére nem eredményezheti 
a tagállamok szociális politikáinak 
harmonizációját és egységesítését a 
különböző területeken.

__________________ __________________
14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o. 14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

Or. de

Módosítás 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14). A pillér a jól 

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14 ). A pillér a jól 
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működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén. A pillér alapelveinek 
alkalmazása a Covid19-válság gazdasági 
és társadalmi hatásának mérséklését, 
továbbá a válságból való kilábalást 
követően egy ellenállóbb és inkluzívabb 
társadalom és gazdaság megteremtését 
szolgálja.

__________________ __________________
14 HL C 428., 2019.12.23., 10. o. 14 HL C 428., 2019.12.23., 10. o.

Or. en

Módosítás 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14). A pillér a jól 

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14). A pillér a jól 
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működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez 
(különösen a Covid19 által okozott válság 
hatásait illetően), a nemzeti, regionális és 
helyi szintű reformok ösztönzéséhez, 
valamint a mai modern gazdaságban a 
„szociális” és a „piaci” szempontok 
összeegyeztetéséhez, többek között a 
szociális gazdaság előmozdítása révén.

__________________ __________________
14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o. 14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

Or. pl

Módosítás 93
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
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belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 
szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása és az európai szociális 
modellünk kialakítása révén.

__________________ __________________
14 HL C 428., 2019.12.23., 10. o. 14 HL C 428., 2019.12.23., 10. o.

Or. en

Módosítás 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen elvek és jogok iránytűként 

(7) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság aláírta a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetéséről 
szóló dokumentumot(14 ). A pillér a jól 
működő és méltányos munkaerőpiacok és 
jóléti rendszerek alapjaként húsz 
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, 
melyeket három kategóriába sorol: 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való 
belépés, tisztességes munkakörülmények, 
valamint szociális védelem és társadalmi 
befogadás. Ezen – konkrétan 
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szolgálnak ahhoz, hogy stratégiánk 
biztosítsa a klímasemlegességre és a 
környezeti fenntarthatóságra való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások 
társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

meghatározandó – elvek és jogok 
iránytűként szolgálnak ahhoz, hogy 
stratégiánk biztosítsa a klímasemlegességre 
és a környezeti fenntarthatóságra való 
átállás, a digitalizáció és a demográfiai 
változások társadalmi igazságosságát és 
méltányosságát. A pillér 
referenciakeretként szolgál a tagállamok 
foglalkoztatási és szociális 
teljesítményének nyomon követéséhez, a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzéséhez, valamint a mai 
modern gazdaságban a „szociális” és a 
„piaci” szempontok összeegyeztetéséhez, 
többek között a szociális gazdaság 
előmozdítása révén.

__________________ __________________
14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o. 14 HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

Or. fr

Módosítás 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 

(8) A válságreagálási és helyreállítási 
intézkedéseket, a munkaerőpiaci 
reformokat, ideértve a tagállami 
bérmegállapítási mechanizmusokat, 
megfelelő és tartalmas társadalmi 
párbeszédet követően kell kialakítani az 
ipari kapcsolatok nemzeti gyakorlatainak 
tiszteletben tartása és erősítése mellett, és 
lehetőséget kell biztosítaniuk a társadalmi-
gazdasági kérdések széles látókörű 
vizsgálatára, ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
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jövedelmek reálértékének javítását. munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását. A 
tagállamoknak ennélfogva tiszteletben 
kell tartaniuk és erősíteniük kell a 
szociális párbeszédeket és a kollektív 
tárgyalást, és intézkedéseket kell tenniük a 
kollektív tárgyalások érvényességi 
területének kiterjesztésére.

Or. en

Módosítás 96
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását. A 
tagállamoknak folytatniuk kell 
szakpolitikáikat és törekvéseiket arra 
irányulóan, hogy minden, a munkaerő-
piaci reformokra terhet rovó, szükségtelen 
adminisztratív akadályt megszüntessenek, 
és ezáltal javítsák a változó európai 
munkaerőpiac ellenállóképességét és 
fenntarthatóságát.

Or. en
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Módosítás 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, a növekedés, az 
innováció, a munkahelyteremtés, az 
élethosszig tartó tanulási és képzési 
politikák, a munkakörülmények, az oktatás 
és a készségek, a közegészség, a befogadás 
és a jövedelmek reálértékének javítását. E 
reformoknak biztosítaniuk kell a 
munkaerőpiac bizonyos mértékű 
rugalmasságát, valamint az európai 
munkavállalók számára a méltányos 
munkabért, a tisztességes életszínvonalat 
és a mindenki számára megfelelő szociális 
védelmi rendszert.

Or. fr

Módosítás 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
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biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását. A 
tagállamoknak és az Uniónak lépéseket 
kell tenniük a szakszervezetek és 
munkáltatói szervezetek nagy arányának 
előmozdítására irányulóan, a társadalmi 
párbeszéd erősítésének egyik módjaként.

Or. en

Módosítás 99
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, előnyben részesítve a 
vállalati szinten történő tárgyalást, ezáltal 
lehetővé téve a vállalatoknak, elsősorban 
a kis- és középvállalkozásoknak és az 
egyéni vállakozóknak a saját 
realitásaikhoz való alkalmazkodást, 
valamint lehetőséget kell biztosítaniuk a 
társadalmi-gazdasági kérdések széles 
látókörű vizsgálatára, ideértve a 
fenntarthatóság, a versenyképesség, az 
innováció, a munkahelyteremtés, az 
élethosszig tartó tanulási és képzési 
politikák, a munkakörülmények, az oktatás 
és a készségek, a közegészség, a befogadás 
és a jövedelmek reálértékének javítását.

Or. es
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Módosítás 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a szegénységre, a 
megkülönböztetésre és a bizonytalanság 
leküzdésére irányuló intézkedések, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság, a befogadás 
és a jövedelmek reálértékének javítását.

Or. it

Módosítás 101
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 

(8) A szubszidiaritás elvét az Európai 
Unióról szóló szerződésben 
meghatározottak szerint be kell tartani. A 
munkaerőpiaci reformoknak követniük kell 
a társadalmi párbeszédre vonatkozó 
nemzeti gyakorlatokat, ideértve a tagállami 
bérmegállapítási mechanizmusokat, és 
lehetőséget kell biztosítaniuk a társadalmi-
gazdasági kérdések széles látókörű 
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munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

vizsgálatára, ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

Or. en

Módosítás 102
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

(8) A munkaerőpiaci reformoknak 
követniük kell a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó nemzeti gyakorlatokat, ideértve 
a tagállami bérmegállapítási 
mechanizmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítaniuk a társadalmi-gazdasági 
kérdések széles látókörű vizsgálatára, 
ideértve a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, az innováció, a 
munkahelyteremtés, a fogyatékosággal 
élők vagy más módon hátrányos helyzetű 
csoportok bevonása, az élethosszig tartó 
tanulási és képzési politikák, a 
munkakörülmények, az oktatás és a 
készségek, a közegészség, a befogadás és a 
jövedelmek reálértékének javítását.

Or. sk

Módosítás 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai 
szociális modellt.

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
válságreakció és jövőbeli átalakulás 
méltányos és társadalmi szempontból 
igazságos legyen, és egyre inkább 
fokozottan befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formáját fel kell számolni. 
Mindenki számára meg kell teremteni a 
társadalomban való teljes körű részvétel 
lehetőségét, egyenlő lehetőségeket kell 
teremteni mindenkinek, felszámolva a 
szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől elegendő szociális 
beruházás biztosítása és az európai 
gyermekgarancia létrehozása, a 
munkaerőpiac és a szociális 
védőrendszerek hatékony működésének 
biztosítása, másfelől egy állandó európai 
munkanélküliségi viszontbiztosítási 
rendszer (a Bizottság 
munkaprogramjában előírt szerinti) 
indokolatlan késedelem nélküli 
létrehozása, és az oktatás és a képzés, 
illetve a munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
összes akadály megszüntetése révén, 
ideértve a kisgyermekkori nevelésbe és 
gondozásba, valamint az egész életen át 
tartó tanulásba való beruházást is. A 
közegészségügyi és szociális ellátáshoz 
való időszerű és egyenlő hozzáférés és 
többek között a betegségmegelőzés és az 
egészséges életmód ösztönzése külön 
jelentőséget nyernek a társadalmak 
elöregedése kontextusában. Jobban ki kell 
aknázni a fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
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munkaviszonyok is változóban vannak. 
Ahogy a Covid19-válság is rámutatott, sok 
alacsony képzettségű munkavállaló 
nélkülözhetetlen a gazdaság alapvető 
működéséhez. E munkavállalók 
túlságosan gyakran alulfizetettek és 
bizonytalan körülmények között 
dolgoznak. A tagállamoknak tovább kell 
erősíteniük az európai szociális modellt 
azáltal, hogy valamennyi dolgozó számára 
azonos jogokat, tisztességes 
munkakörülményeket – ideértve a 
munkahelyi egészséget és biztonságot – és 
tisztességes bért biztosítanak. A 
tagállamoknak továbbá meg kell tiltaniuk 
a kötetlen munkaidős szerződéseket és a 
színlelt önfoglalkoztatást, biztosítaniuk 
kell, hogy az új munkaformákból eredő 
munkaviszonyok ne hozzák bizonytalan 
foglalkoztatási helyzetbe a 
munkavállalókat.

Or. en

Módosítás 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
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lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt. Ezen új munkavégzési formák, 
mint például a platformalapú 
munkavégzés, egyfelől számos lehetőséget 
kínálnak a foglalkoztathatóság és a 
munkavállalás szempontjából, másrészt 
viszont kihívásokat is jelentenek a 
tisztességes munkafeltételek és a szociális 
védelemhez való hozzáférés tekintetében.

Or. fr

Módosítás 105
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
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átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a tanulók és a 
munkavállalók határokon átnyúló 
mobilitása megfelelő támogatást élvezzen, 
és megszűnjenek a (bürokratikus) 
korlátok annak érdekében, hogy 
könnyebbé váljon a más tagállamban 
történő munkavállalás. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. en
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Módosítás 106
Tomáš Zdechovský

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos, kiegyensúlyozott és 
társadalmi szempontból igazságos legyen, 
és egyre inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni, és az 
Uniónak és a tagállamok szakpolitikáinak 
tiszteletben kell tartania a magán- és a 
szakmai élet igényeinek összeegyeztetését, 
és törekednie kell arra. Egyenlő 
hozzáférési feltételeket és lehetőségeket 
kell teremteni mindenkinek, csökkentve a 
szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
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új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. en

Módosítás 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
felszámolva a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek és a 
fogyatékkal élők esetében is), méghozzá 
egyfelől a munkaerőpiac és a nagyobb 
védelmet nyújtó szociális védőrendszerek 
hatékony és inkluzív működésének 
biztosítása, másfelől az oktatás és a képzés, 
illetve a munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályok megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Teljes mértékben ki kell 
aknázni a fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
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Az Unió munkahelyein új gazdasági és 
üzleti modellek alakulnak ki, és a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai 
szociális modellt.

társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Az Unió munkahelyein új gazdasági és 
üzleti modellek alakulnak ki, és a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
stabilabbak legyenek új jogok, 
biztosítékok és foglalkoztatási feltételek 
meghatározásával a megkülönböztetés, a 
bizonytalanság és a kizsákmányolás 
minden formája ellen, és erősítsék az 
európai szociális modellt.

Or. it

Módosítás 108
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek, 
fogyatékossággal élők és hátrányos 
helyzetű csoportokesetében is), méghozzá 
egyfelől a munkaerőpiac és a szociális 
védőrendszerek hatékony működésének 
biztosítása, másfelől az oktatás és a képzés, 
illetve a munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályok megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 



PE650.650v01-00 70/97 AM\1204312HU.docx

HU

egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. sk

Módosítás 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek, a 
fogyatékkal élők és a hátrányos 
helyzetűek esetében is), méghozzá egyfelől 
a munkaerőpiac és a szociális 
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oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

védőrendszerek hatékony működésének 
biztosítása, másfelől az oktatás és a képzés, 
illetve a munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályok megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. pl

Módosítás 110
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
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csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő 
munkaviszonyok fenntartsák és erősítsék 
az európai szociális modellt.

csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákban jellemző 
foglalkoztatási viszonyok és 
munkakörülmények szabályozása 
megfelelő legyen. 

Or. de

Módosítás 111
Antonius Manders

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
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társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek és az idősek 
esetében is) méghozzá egyfelől a 
munkaerőpiac és a szociális 
védőrendszerek hatékony működésének 
biztosítása, másfelől az oktatás és a képzés, 
illetve a munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályok megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. nl

Módosítás 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 

(9) A tagállamoknak és az Uniónak 
arra kell törekedniük, hogy minden 
átalakulás méltányos és társadalmi 
szempontból igazságos legyen, és egyre 
inkább befogadó és ellenállóképes 
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társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő személyek 
potenciálját a gazdasági növekedéshez és a 
társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra. 
Ahogy az Unió munkahelyein új gazdasági 
és üzleti modellek alakulnak ki, a 
munkaviszonyok is változóban vannak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
új munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

társadalmat alakítsanak ki, amelyben az 
emberek védelmet élveznek, ugyanakkor 
képesek az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, és mind a 
társadalomnak, mind a gazdaságnak 
tevékeny szereplői. A megkülönböztetés 
minden formája ellen fel kell lépni. 
Egyenlő hozzáférési feltételeket és 
lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, 
csökkentve a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget (a gyermekek esetében 
is), méghozzá egyfelől a munkaerőpiac és a 
szociális védőrendszerek hatékony 
működésének biztosítása, másfelől az 
oktatás és a képzés, illetve a munkaerőpiaci 
részvétel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén, ideértve a 
kisgyermekkori nevelésbe és gondozásba 
való beruházást is. A megfizethető 
egészségügyi ellátáshoz való időszerű és 
egyenlő hozzáférés és többek között a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód ösztönzése külön jelentőséget 
nyernek a társadalmak elöregedése 
kontextusában. Jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élők potenciálját a 
gazdasági növekedéshez és a társadalmi 
fejlődéshez való hozzájárulásra. Ahogy az 
Unió munkahelyein új gazdasági és üzleti 
modellek alakulnak ki, a munkaviszonyok 
is változóban vannak. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az új 
munkaformákból eredő munkaviszonyok 
fenntartsák és erősítsék az európai szociális 
modellt.

Or. en

Módosítás 113
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, 
valamint az egész életen át tartó 
színvonalas oktatás és képzés, azon belül 
pedig a digitális jártasság és készségek 
fejlesztésére. Bár az integrált 
iránymutatások a tagállamoknak és az 
Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a 
civil társadalom képviselői szoros 
bevonásával kell történnie.

törölve

Or. en

Módosítás 114
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
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javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. A 
Covid19-világjárvány következményeit 
tekintve ezen alapok felhasználásának 
még akkor is fontos szerepet kell játszania 
a szolgáltatások erősítésében, ha azokat 
nonprofit vagy jótékonysági szervezetek 
biztosítják. Bár az integrált iránymutatások 
a tagállamoknak és az Uniónak szólnak, 
végrehajtásuknak valamennyi nemzeti, 
regionális és helyi hatósággal 
partnerségben, illetve a parlamentek, a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
képviselői szoros bevonásával kell 
történnie.

Or. sk

Módosítás 115
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk minden 
rendelkezésre álló alapot, különösen az 
Európai Szociális Alap Plusz és az egyéb 
uniós alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás és 
a szociális beruházások fellendítése 
érdekében, valamint hozzá kell azokat 
igazítaniuk az egészségügyi és a 
társadalmi-gazdasági igényeikhez, a 
vállalatok és a dolgozóik megóvásának 
érdekében. A tagállamoknak továbbra is a 
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integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség, az esélyegyenlőség, a 
munkaerő tovább- és átképzések, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére kell 
törekedniük. Bár az integrált 
iránymutatások a tagállamoknak és az 
Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

Or. es

Módosítás 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az integrált iránymutatásokra kell 
épülnie azoknak az országspecifikus 
ajánlásoknak, amelyeket a Tanács a 
tagállamokhoz intézhet. A tagállamoknak 
teljes mértékben ki kell használniuk az 
Európai Szociális Alap Plusz és az egyéb 
uniós alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 

(10) Az integrált iránymutatásokra kell 
épülnie azoknak az országspecifikus 
ajánlásoknak, amelyeket a Tanács a 
tagállamokhoz intézhet. A tagállamoknak 
teljes mértékben ki kell használniuk az 
Európai Szociális Alap Plusz és az egyéb 
uniós alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a stabil, minőségi 
foglalkoztatás javítására, amely képes 
megvédeni minden munkavállalót a 
szegénység ellen, a szociális beruházások, 
a társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
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kell történnie. parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

Or. it

Módosítás 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a zöld 
és digitális gazdaságra való átállás 
támogatására, a munkaerő tovább- és 
átképzésére, valamint az egész életen át 
tartó színvonalas oktatás és képzés, azon 
belül pedig a digitális jártasság és 
készségek fejlesztésére. Bár az integrált 
iránymutatások a tagállamoknak és az 
Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

Or. fr
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Módosítás 118
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz és az egyéb uniós 
alapok, például a Méltányos Átállást 
Támogató Alap és az InvestEU Alap 
nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatás 
javítására, a szociális beruházások, a 
társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

(10) Az országspecifikus ajánlásoknak, 
amelyeket a Tanács a tagállamokhoz 
intézhet, az integrált iránymutatások 
képezik az alapját. A tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk az Európai 
Szociális Alap Plusz, az európai 
strukturális és beruházási alapok és az 
egyéb uniós alapok, például a Méltányos 
Átállást Támogató Alap és az InvestEU 
Alap nyújtotta lehetőségeket a 
foglalkoztatás javítására, a szociális 
beruházások, a társadalmi befogadás és az 
akadálymentesség előmozdítására, a 
munkaerő tovább- és átképzésére, valamint 
az egész életen át tartó színvonalas oktatás 
és képzés, azon belül pedig a digitális 
jártasság és készségek fejlesztésére. Bár az 
integrált iránymutatások a tagállamoknak 
és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
hatósággal partnerségben, illetve a 
parlamentek, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői szoros bevonásával 
kell történnie.

Or. fr

Módosítás 119
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Covid19-járvány okozta 
gazdasági és társadalmi válság nagy 
csapást mért az európai 
munkaerőpiacokra. Súlyos hatással van a 
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munkavállalók összességére, az európai 
gazdaság szerkezetére, valamint a 
vállalkozások tevékenységeire és pénzügyi 
helyzetére. A válság miatt az összes 
gazdasági szereplő – a nagyvállalatoktól 
kezdve a kkv-kon át a 
mikrovállalkozásokig és az egyéni 
vállalkozókig – bizonytalan helyzetbe 
került. A vállalkozások súlyos pénzügyi 
nehézségekkel néznek szembe, ezért 
minden ágazatban nagy a csőd veszélye, a 
mezőgazdaságban csakúgy, mint az 
idegenforgalomban vagy a közlekedésben. 
Ezek a nehézségek az ellátási lánc 
egészében éreztetik a hatásukat, milliók 
munkahelyét veszélyeztetve Unió-szerte. 
Mindezek miatt a munkanélküliek száma 
drasztikusan nőtt Európában, és a 
munkavállalók jelentős része bizonytalan 
helyzetbe került. Ezért különös figyelmet 
kell majd fordítani a tagállami 
munkanélküli biztosítási rendszerek 
rezilienciájára. A válság különösen 
érzékenyen érinti a szabad mozgásnak és 
a határ menti ingázó munkavállalók – 
1,3 millió európai polgár – mobilitásának 
az elvét. A határellenőrzésnek az Unió 
belső határain való visszaállítására 
vonatkozó intézkedések akadályozzák a 
határ menti ingázó munkavállalók 
mozgását, akik közül sokan ápolással 
foglalkoznak vagy szezonális 
mezőgazdasági dolgozók. Ezek az 
intézkedések negatív következményekkel 
jártak a munkavállalók számára, valamint 
a magán- és állami szervezetek 
működésére nézve is, megbénítva a 
gazdaság egy részét.

Or. fr

Módosítás 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius
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Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A demokratikus döntéshozatal 
erősítése érdekében az Európai 
Parlamentnek a Tanáccsal egyenrangú 
félként kell részt vennie az integrált 
iránymutatások meghatározásában.

Or. en

Módosítás 121
Peter Lundgren

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a mellékletben foglalt 
iránymutatásokat figyelembe kell venniük 
foglalkoztatáspolitikáikban és 
reformprogramjaikban, amelyekről az 
EUMSZ 148. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően be kell számolniuk.

A tagállamok a mellékletben foglalt 
iránymutatásokat figyelembe vehetik 
foglalkoztatáspolitikáikban és 
reformprogramjaikban, amelyekről az 
EUMSZ 148. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően be kell számolniuk.

Or. en

Módosítás 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatásokat legkésőbb az 
elfogadásukat követő egy éven belül teljes 
körűen felül kell vizsgálni annak 



PE650.650v01-00 82/97 AM\1204312HU.docx

HU

érdekében, hogy azok jobban 
szemléltessék a Covid19-világjárvány 
hatásait, és így a gyors gazdasági és 
társadalmi helyreállást és a jövőbeli 
válságokra való jobb reagálást 
szolgálhassák.

Or. en

Módosítás 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A tagállamok felkérik a Bizottságot, hogy 
a lehető leghamarabb nyújtson be egy 
olyan új határozati javaslatot a 
foglalkoztatáspolitikákra vonatkozó 
iránymutatásokra vonatkozóan, amely 
figyelembe veszi a Covid19-válságot és 
annak társadalmi és foglalkoztatásra 
gyakorolt következményeit.

Or. fr

Módosítás 124
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 

A Covid-19-válsággal kapcsolatban a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
összehangolt módon kell fellépniük, 
különösen a közép- és nagyvállalkozások 
és a magánvállalkozók 
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érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

hitelhozzáférésének megkönnyítése 
érdekében. Ennek érdekében a 
strukturális alapok és a többéves pénzügyi 
keret (MFF)  prioritása a működőképes 
vállalatok végleges bezárásának 
elkerülésére irányul át, a jövőbeli 
gazdasági talpraállásukra össszpontosítva. 
Támogatnia kell továbbá az érintett 
vállalatok minden dolgozóját. A 
tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, hogy – a meglévő 
foglalkoztatás megtartása érdekében és 
egyúttal új munkahelyek létrehozását 
elősegítve –lehetővé váljon a vállalati 
működés folytonossága, valamint 
ösztönözniük és támogatniuk kell a 
minőségi munkahelyekbe való 
beruházásokat. Ennek érdekében 
csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fennmaradását, 
létrehozását és fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális gazdaság szociális 
innovációinak és vállalkozásainak 
támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

Or. es

Módosítás 125
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet – a nőket és a 
fiatalokat is beleértve – és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A kkv-kat, melyek az 
európai gazdaság gerincét jelentik, 
támogatni kell a digitálisabb és zöldebb 
gazdaságra való átállásban. A 
közpolitikák kidolgozásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük, 
hogy azok milyen társadalmi-gazdasági 
hatással járnak a kkv-kra nézve. A 
tagállamoknak törekedniük kell a szociális 
gazdaság fejlesztésére, a szociális 
innovációk és vállalkozások támogatására, 
a – különösen a jelentős növekedési 
potenciállal bíró stratégiai ágazatokban – 
minőségi munkalehetőségeket teremtő új 
innovatív munkaformák terjesztésére és a 
társadalmi haszon helyi szintű 
érvényesítésére.

Or. fr

Módosítás 126
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
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mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére. A 
Covid19-világjárvány kontextusában a 
tagállamoknak támogatniuk kell az 
európai vállalkozások önellátóvá 
alakulását a védőfelszerelések és orvosi 
eszközök terén, hogy javulhasson az 
Európai Unió közegészségügyi 
válságokkal szembeni ellenállóképessége.

Or. sk

Módosítás 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a 
vállalkozások munkaerőfelvétellel 
kapcsolatos nehézségeit, ösztönözni kell a 
felelős vállalkozói tevékenységet és a 

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében biztosítani kell a legmagasabb 
szintű társadalmi, foglalkoztatási és 
környezetvédelmi normákat, ösztönözni 
kell a munkaerő határozatlan idejű 



PE650.650v01-00 86/97 AM\1204312HU.docx

HU

valódi önfoglalkoztatást, és különösen 
fontos támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

foglalkoztatását a vállalatok részéről, 
ösztönözni kell a felelős vállalkozói 
tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a körkörös és szociális 
gazdaság fejlesztésére, a környezetvédelmi, 
digitális és szociális innovációk, a szociális 
és zöld vállalkozások támogatására a 
minőségi munkalehetőségeket teremtő új 
innovatív munkaformák terjesztésével a 
legkésőbb 2050-ig elérendő 
klímasemlegességre történő társadalmilag 
igazságos és gyors áttérés érdekében, 
valamint a társadalmi és környezetvédelmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

Or. it

Módosítás 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. 
Ennek érdekében csökkenteni kell a 
vállalkozások munkaerő-felvétellel 
kapcsolatos nehézségeit, ösztönözni kell a 
felelős vállalkozói tevékenységet és a 
valódi önfoglalkoztatást, és különösen 
fontos támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a foglalkoztatottság 
mostani szintjének a Covid19-járvány 
idején való fenntartására irányuló 
beruházásokat, tekintve, hogy a 
munkanélküliség növekedése az egyik 
legégetőbb problémának tűnik az uniós 
országok körében.  Továbbra is fontos 
kihívást jelent a minőségi munkahelyek 
teremtése. Ennek érdekében csökkenteni 
kell a vállalkozások munkaerő-felvétellel 
kapcsolatos nehézségeit, ösztönözni kell a 
vállalkozói tevékenységet és az 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 



AM\1204312HU.docx 87/97 PE650.650v01-00

HU

fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

Or. en

Módosítás 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. 
Ennek érdekében csökkenteni kell a 
vállalkozások munkaerő-felvétellel 
kapcsolatos nehézségeit, ösztönözni kell a 
felelős vállalkozói tevékenységet és a 
valódi önfoglalkoztatást, és különösen 
fontos támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így beruházásokat kell 
eszközölniük a munkahelymegőrző 
intézkedések és valamennyi dolgozó 
támogatására irányulóan, különös 
tekintettel a bizonytalan és szokásostól 
eltérő munkaidő mellett dolgozókra, a 
határ menti ingázó munkavállalókra és a 
vállalkozókra, a valamennyi képzettségi 
szinten és gazdasági ágazatban történő, 
megfelelő, minőségi munkahelyek 
létrehozása során. Ennek érdekében elő 
kell mozdítani a teljes foglalkoztatást, 
ösztönözni kell a felelős vállalkozói 
tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
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törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

Or. en

Módosítás 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel vagy -megtartással 
kapcsolatos nehézségeit, ösztönözni kell a 
felelős vállalkozói tevékenységet és a 
valódi önfoglalkoztatást, és különösen 
fontos támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására és azok 
fenntarthatóságának fokozására, a 
minőségi munkalehetőségeket teremtő és a 
társadalmi hasznot helyi szinten 
érvényesítő, új innovatív munkaformák 
terjesztésére.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a Covid19-járványra és annak a gazdaságot és a munkaerőpiacot érintő 
következményeire, nemcsak a munkaerő-felvétel, hanem a munkaerő megtartása is a 
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megoldandó kihívások közé tartozik. Véleményünk szerint nemcsak a szociális gazdaság 
kialakítása és a szociális vállalkozások támogatása, hanem azok fenntarthatóságának 
erősítése is kulcsfontosságú a hosszú távú életképességük, valamint a hatékony és 
fenntartható működésük biztosítása érdekében. A társadalmi előnyök előteremtéséhez nem 
csupán a szociális gazdaság innovatív munkaformáira, hanem a szociális innovációk 
erősítésére is szükség van.

Módosítás 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

A tagállamoknak – a Covid19-válság 
kontextusában – tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a szociális piacgazdaság 
megvalósulását, így ösztönözniük és 
támogatniuk kell a minőségi 
munkahelyekbe való beruházásokat. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a vállalkozások 
munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
nehézségeit, ösztönözni kell a felelős 
vállalkozói tevékenységet és a valódi 
önfoglalkoztatást, és különösen fontos 
támogatni a mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozását és 
fejlődését, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításával. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szociális gazdaság 
fejlesztésére, a szociális innovációk és 
vállalkozások támogatására, a minőségi 
munkalehetőségeket teremtő új innovatív 
munkaformák terjesztésére és a társadalmi 
haszon helyi szintű érvényesítésére.

Or. pl

Módosítás 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Covid19-válság számos 
következménnyel jár és fog járni a 
társadalomra és a 
foglalkoztatáspolitikákra nézve. E példa 
nélkül álló válság kezelése érdekében a 
tagállamoknak meg kell védeniük és 
fejleszteniük kell az európai 
munkaerőpiacot, és az európai 
szolidaritás elmélyítésén kell 
munkálkodniuk azáltal, hogy védelmezik 
a legkiszolgáltatottabbakat és nem 
hagynak senkit az út szélén. A 
tagállamoknak az európai munkavállalók 
és vállalkozások védelmében európai 
szintű koordinációra kell törekedniük, 
elsősorban egy nagyszabású európai 
gazdaságélénkítési terv segítségével, 
amely lehetőséget ad a tagállamoknak 
arra, hogy a leginkább érintett 
ágazatoknak közvetlen támogatást 
nyújtsanak.
A tagállamoknak folytatniuk kell és meg 
kell erősíteniük a nehézségekkel és 
likviditási gondokkal küzdő vállalkozások, 
különösen a kkv-k, valamint a csökkentett 
munkaidőben dolgozó munkavállalók 
támogatását szolgáló rendszerek 
létrehozását a munkahelyek, a 
munkabérek és a munkakörülmények 
garantálása érdekében. Minden 
munkavállalót támogatni kell, különösen 
a legkiszolgáltatottabbakat, akikre a 
válság elsőként sújtott le. A 
tagállamoknak arra kell ösztönözniük az 
egészségügyi hatóságokat, hogy 
vezessenek be intézkedéseket a számos 
munkavállalót érintő nehéz pszichés 
körülmények kezelésére, az általános 
szorongás oldására és a társadalmi 
elszigeteltség negatív hatásának 
enyhítésére.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a munkavállalók a legjobb 
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egészségügyi és biztonsági feltételek között 
dolgozhassanak. A tagállamoknak meg 
kell könnyíteniük a munkavállalók 
számára a távmunka igénybevételét, 
biztosítva egyúttal számukra a megfelelő 
munkakörülményeket.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
szociális partnerek bevonását ezen 
intézkedések kidolgozásába és 
végrehajtásába. A határ menti ingázó – és 
ezért a határok lezárása által súlyosan 
érintett – munkavállalók számára 
biztosítani kell a jogaik érvényesülését és 
a munkahelyüket.
A válság kezelése érdekében a 
tagállamoknak a rendelkezésükre álló 
forrásokat, például az Európai Szociális 
Alap és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
forrásait teljes mértékben és széles körben 
fel kell használniuk. Biztosítani kell a 
munkahelyi biztonságot, a leginkább 
rászorulók támogatását és a gazdasági 
tevékenység újraindítását. A 
tagállamoknak számos ágazatban – 
például az egészségügyben, az oktatásban 
vagy az olyan jövőorientált ágazatokban, 
mint az informatika és a zöld gazdaság – 
növelniük kell továbbá a hosszú távú 
beruházásokat.
A tagállamoknak el kell kötelezniük 
magukat amellett, hogy a 
gazdaságélénkítési terv elősegítse a 
fenntartható fejlődési célok 
megvalósítását, összhangban legyen a zöld 
megállapodás által kitűzött célokkal, és 
hozzájáruljon a szociális jogok európai 
pillérének megvalósításához.

Or. fr

Módosítás 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak tevékenyen elő kell 
mozdítaniuk a minőségi munkahelyeken 
alapuló teljes foglalkoztatást a 
fenntartható gazdaságban az ESZA vagy 
adott esetben más uniós eszközök – így az 
InvestEU és az Igazságos Átállás Alap – 
keretében rendelkezésre álló támogatás 
teljes körű kihasználása révén. Ezen 
intézkedések során tekintettel kell lenni a 
Covid19-válság körülményeire.

Or. en

Módosítás 134
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási 
forrásokra kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

A munka megadóztatásának adóterhét 
csökkenteni kell bizonyos adófizetési 
kötelezettségek eltörlésével, valamint új 
munkahelyek létrehozását kell 
előmozdítani.

Or. es

Módosítás 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási 
forrásokra kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más adózási forrásokra kell áthelyezni a 
foglalkoztatás és az inkluzív fenntartható 
növekedés fokozott támogatása, és 
ugyanakkor a fenntartható fejlődési 
céloknak való teljes megfelelés és az 
európai zöld megállapodás 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
céljainak biztosítása érdekében, 
figyelemmel az adórendszer újraelosztási 
hatására, ugyanakkor biztosítva a 
megfelelő szociális védelmi és 
növekedésserkentő kiadások fedezéséhez 
szükséges bevételeket.

Or. en

Módosítás 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási forrásokra 
kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor a 
fenntartható fejlődési, az éghajlatpolitikai 
és környezetvédelmi célokat – például a 
zöld megállapodásban meghatározott 
célokat – tiszteletben tartó adózási 
forrásokra kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a mindenki számára 
megfelelő szociális védelmi és 
növekedésserkentő kiadások fedezéséhez 
szükséges bevételeket.

Or. fr
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Módosítás 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási 
forrásokra kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő szociális 
védelmi és növekedésserkentő kiadások 
fedezéséhez szükséges bevételeket.

A tagállamoknak vállalniuk kell a munka 
adóterheinek csökkentését azáltal, hogy 
azokat más forrásokhoz csoportosítják, 
amelyek teljes összhangban az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokkal nem veszélyeztetik a 
foglalkoztatást és a fenntartható, inkluzív 
fejlődést, valamint hogy fokozzák az 
adórendszer újraelosztási hatását a 
szegényebb és sebezhetőbb rétegek javára, 
ugyanakkor biztosítják a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Or. it

Módosítás 138
Antonius Manders

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási forrásokra 
kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási forrásokra 
kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket. A nyugdíjak indexálását a 
tagállamoknak kell garantálniuk.

Or. nl



AM\1204312HU.docx 95/97 PE650.650v01-00

HU

Módosítás 139
José Manuel Fernandes

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási forrásokra 
kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat, a foglalkoztatást és 
az inkluzív növekedést támogató és 
ugyanakkor az éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célokat tiszteletben tartó 
adózási forrásokra kell áthelyezni, 
figyelemmel az adórendszer újraelosztási 
hatására, ugyanakkor biztosítva a 
megfelelő szociális védelmi és 
növekedésserkentő kiadások fedezéséhez 
szükséges bevételeket.

Or. pt

Módosítás 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató és ugyanakkor az 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokat tiszteletben tartó adózási 
forrásokra kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Az adóterheket a munka megadóztatásáról 
más, a foglalkoztatást és az inkluzív 
növekedést támogató adózási forrásokra 
kell áthelyezni, figyelemmel az 
adórendszer újraelosztási hatására, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő 
szociális védelmi és növekedésserkentő 
kiadások fedezéséhez szükséges 
bevételeket.

Or. en



PE650.650v01-00 96/97 AM\1204312HU.docx

HU

Módosítás 141
Antonius Manders

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogszabályban előírt minimálbérek 
megállapítására szolgáló nemzeti 
mechanizmusokkal rendelkező 
tagállamokban gondoskodni kell a szociális 
partnerek hatékony, átlátható és 
kiszámítható módon történő bevonásáról, 
amely lehetővé teszi a béreknek a 
termelékenység alakulásának 
függvényében történő fejlődését, és 
biztosítja a méltányos és tisztességes 
életszínvonalat lehetővé tévő béreket, 
különösen az alsó és középső 
jövedelemsávokban, szem előtt tartva e 
bérek felzárkóztatásának szükségességét. 
Az említett mechanizmusok keretében 
figyelembe kell venni az egyes régiók és 
ágazatok gazdasági teljesítményét. A 
tagállamoknak a bérmegállapítás terén 
ösztönözniük kell a társadalmi párbeszédet 
és a kollektív tárgyalásokat. A 
tagállamoknak és a szociális partnereknek 
a nemzeti gyakorlatok tiszteletben 
tartásával megfelelő és méltányos bérezést 
kell biztosítaniuk valamennyi dolgozó 
számára akár kollektív szerződések, akár 
jogszabályban előírt megfelelő 
minimálbérek révén, figyelembe véve 
ezeknek a versenyre, a 
munkahelyteremtésre és a dolgozói 
szegénységre gyakorolt hatását.

A jogszabályban előírt minimálbérek 
megállapítására szolgáló nemzeti 
mechanizmusokkal rendelkező 
tagállamokban gondoskodni kell a szociális 
partnerek hatékony, átlátható és 
kiszámítható módon történő bevonásáról, 
amely lehetővé teszi a béreknek a 
termelékenység alakulásának 
függvényében történő fejlődését, és 
biztosítja a méltányos és tisztességes 
életszínvonalat lehetővé tévő béreket, 
különösen az alsó és középső 
jövedelemsávokban, szem előtt tartva e 
bérek felzárkóztatásának szükségességét. 
Az említett mechanizmusok keretében 
figyelembe kell venni az egyes régiók és 
ágazatok gazdasági teljesítményét. A 
tagállamoknak a bérmegállapítás terén 
ösztönözniük kell a társadalmi párbeszédet 
és a kollektív tárgyalásokat. A 
tagállamoknak és a szociális partnereknek 
a nemzeti gyakorlatok tiszteletben 
tartásával megfelelő és méltányos bérezést 
kell biztosítaniuk valamennyi dolgozó 
számára akár kollektív szerződések, akár 
jogszabályban előírt megfelelő 
minimálbérek révén, figyelembe véve 
ezeknek a versenyre, a 
munkahelyteremtésre és a dolgozói 
szegénységre gyakorolt hatását. Meg kell 
szüntetni a hátrányos 
megkülönböztetéssel járó gyakorlatokat, 
így a fiatalok alacsonyabb minimálbérrel 
való alkalmazását, és az idősebbek 
számára is egyenlő munkaerő-piaci 
lehetőségeket kell garantálni.
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AM\1204312HU.docx 97/97 PE650.650v01-00

HU


