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Módosítás 142
Miriam Lexmann

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, 
valamint különös tekintettel azon 
egyénekre és családokra, akiknek 
fogyatékossággal élő családtagjukkal 
kapcsolatos ápolási felelősségeik miatt 
csökkent a bevétele. 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.

Or. sk
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Módosítás 143
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
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 a 
felfelé irányuló társadalmi konvergencia 
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 – 
tisztességes életszínvonalat biztosító, és a 
bizonytalanság és a szegénység elleni 
küzdelmet lehetővé tevő – minimálbérek 
révén, figyelembe véve ezeknek a 
versenyre, a munkahelyteremtésre és a 
dolgozói szegénységre gyakorolt hatását.

Or. fr
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Módosítás 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 bérek olyan módon 
történő kiigazítását, hogy azok 
meghaladják a relatív szegénységi 
küszöböt, 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, és mindenképpen képesnek kell 
lenniük megvédeni őket a szegénységgel 
szemben, akár kollektív szerződések, akár 
jogszabályban előírt megfelelő 
minimálbérek révén, figyelembe véve 
ezeknek a versenyre és a 
munkahelyteremtésre gyakorolt hatását, 
felszámolva a dolgozói szegénységet.

Or. it

Módosítás 145
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 
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Saliba

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 méltányos és 
tisztességes életszínvonalhoz szükséges 
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 meg kell erősíteniük a 
társadalmi párbeszédet, és lépéseket kell 
tenniük a kollektív tárgyalások hatályának 
kiterjesztéséért. A tagállamoknak és a 
szociális partnereknek a nemzeti 
gyakorlatok és a munkaügyi kapcsolatok 
tiszteletben tartásával meg kell szüntetniük 
az életkoron vagy a nemen alapuló, illetve 
a munkavállalók bizonyos csoportjait 
érintő megkülönböztetést a bérezés terén, 
valamint megfelelő és méltányos bérezést 
kell biztosítaniuk valamennyi dolgozó 
számára, a bizonytalan foglalkoztatási 
formákban dolgozókat és az állami 
foglalkoztatottakat is beleértve, akár 
kollektív szerződések, akár jogszabályban 
előírt tisztességes minimálbérek révén.

Or. en

Módosítás 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 3 bekezdés
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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/vagy a szociális 
partnereknek a nemzeti gyakorlatok és a 
szociális partnerek autonómiájának 
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.

Or. en

Módosítás 147
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Covid19-válság által okozott súlyos 
társadalmi-gazdasági nehézségek 
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rávilágítottak arra, hogy mindenképpen 
fokozni kell a foglalkoztatáspolitikák 
uniós szintű koordinációját. Az Unió 
jövőbeli stratégiai autonómiáját már most 
el kell kezdeni kialakítani, és az alapját 
egy stabil és ellenállóképes munkaerőpiac 
kell, hogy képezze. E célból rövid távon 
határozott és összehangolt intézkedésekre 
van szükség európai szinten, és különös 
figyelmet kell fordítani a válság hosszú 
távú hatásainak enyhítésére. A válságnak 
a foglalkoztatással kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági következményei 
enyhítésére foglalkoztatásélénkítési tervet 
kell kidolgozni európai szinten, a szociális 
partnerek bevonásával. Tekintettel a 
válság súlyosságára, mindenképpen 
nagyszabású élénkítési tervre van szükség, 
amely a munkahelyek védelmére, a 
beruházások ösztönzésére, valamint a 
vállalkozások és a munkavállalók 
támogatására irányul. A munkavállalók 
mobilitása – amely a munkaerőpiac 
megfelelő működésének feltétele – 
alapelv, amely a válság során 
meggyengült. A gazdasági tevékenységek 
újraindításához biztosítani kell a határ 
menti ingázó munkavállalók szabad 
mozgását. A korlátozások feloldására 
irányuló intézkedéseket össze kell 
hangolni, mivel közvetlen hatásuk van a 
határ menti régiókra. Alapvetően fontos a 
vállalkozások tájékoztatása a 
rendelkezésükre álló európai támogatási 
intézkedésekről. Az európai alapok 
kulcsszerepet játszanak a munkavállalók 
támogatásában, valamint a 
munkavállalók és az álláskeresők 
átképzésének előmozdításában azon 
tevékenységi területeken, amelyek a 
válság miatt súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néznek szembe. Nagy 
hangsúlyt kell helyezni a kompetenciák 
elsajátítására és a képzésre is. A 
vállalkozások csődtől való megmentése 
kulcsfontosságú a munkahelyek 
megőrzése és a tartós gazdasági 
fellendülés biztosítása szempontjából. Az 
EU-nak tehát a bajba került vállalkozások 
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beazonosítása és a fizetésképtelenné 
válásuk elkerülése érdekében gyors 
információs rendszereket kell 
kialakítania, és meg kell azokat erősítenie. 
A bajba került vállalkozások támogatása 
céljából kulcsfontosságú megkönnyíteni a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását. Az 
európai vállalkozások 99 %-át kitevő kkv-
k támogatása érdekében olyan 
finanszírozási eszközöket kell biztosítani, 
amelyeket ők is igénybe tudnak venni, 
különösen az állami /magán 
kockázatmegosztás és a tőkefinanszírozás 
révén. A kkv-stratégiának biztosítania kell 
ezt a könnyen igénybe vehető 
finanszírozást, és az egészen kis projektek 
támogatásához is testreszabott eszközöket 
kell biztosítania. Kulcsfontosságú 
továbbá, hogy a kisvállalkozásokat, 
amelyek a működésük fenntartásáért 
küzdenek, ne terhelje semmilyen új 
adminisztratív vagy pénzügyi 
kötelezettség. A gazdasági tevékenységek 
újraindítását olyan intézkedéseknek kell 
kísérniük, amelyek garantálják a 
munkavállalók biztonságát és egészségét. 
A tagállamoknak mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
vállalkozásoknak a lehető leghamarabb 
megfelelő mennyiségben álljon 
rendelkezésére a működésükhöz szükséges 
egészségügyi védőfelszerelés. A helyi 
gazdaság fellendítéséhez célszerű élni az 
új uniós közbeszerzési keret kínálta 
rugalmassággal a helyi vállalkozások 
támogatása és a helyi fogyasztás 
élénkítése érdekében. A Covid19-válság 
munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak 
enyhítése céljából biztosítani kell az 
európai strukturális és beruházási alapok 
rugalmas felhasználását, és teljes 
mértékben ki kell aknázni az ezen 
finanszírozási eszközök által kínált 
lehetőségeket a régiókban való hosszú 
távú gazdaságélénkítés támogatása 
érdekében. A jövőbeli európai programok, 
amelyek megtárgyalása jelenleg zajlik, 
figyelembe kell, hogy vegyék a válság 
utáni helyzetet. A gazdaságélénkítésnek 
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kulcsfontosságú eleme a nagyszabású és 
számos munkahelyet teremtő ipari 
projektek ösztönzése, a mesterséges 
intelligencia és más kulcsterületek 
kiválósági területein történő fejlesztésekbe 
való jelentős beruházások révén. Különös 
figyelmet kell fordítani az idén 
márciusban közzétett uniós 
iparstratégiában meghatározott „ipari 
ökoszisztémákra”.

Or. fr

Módosítás 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A COVID-19 által okozott válsággal 
összefüggésben a tagállamoknak minden 
szükséges intézkedést meg kell hozniuk a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 
hogy megvédjék a munkavállalókat és az 
önálló vállalkozókat a munkanélküliség 
és a jövedelemkiesés veszélyétől. 
Biztosítani kell a szociális partnerek teljes 
körű bevonását a szóban forgó 
intézkedések meghatározásába és 
végrehajtásába. Az említett 
intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk többek között a teljes munkaidő 
csökkentésével kapcsolatos rendszerek 
kidolgozását, a bér- és 
jövedelemtámogatások növelését, a 
családok számára a gyermekek és az 
idősek támogatásához és gondozásához 
nyújtott gazdasági támogatást, a fizetett 
betegszabadság meghosszabbítását, 
valamint a segítségnyújtást, az 
adókedvezményeket és az elbocsátások 
felfüggesztését a válság idején. A 
tagállamoknak fokozniuk kell a COVID-
19 okozta vészhelyzet miatt válságban lévő 
vállalatok számára a foglalkoztatási szint, 
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valamint a munkahelyi egészség és 
biztonság fenntartásának garantálása 
érdekében nyújtott pénzügyi támogatást és 
adókedvezményeket. A tagállamoknak az 
intelligens munkavégzésre és a 
távmunkára vonatkozó külön terveket kell 
elfogadniuk annak érdekében, hogy 
ezeket maximálisan ki tudják használni, 
valamint hogy kollektív tárgyalások útján 
meghatározhassák a foglalkoztatás 
biztosítékait és feltételeit.

Or. it

Módosítás 149
José Gusmão

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) 
keretében csak olyan vállalkozások 
részesüljenek pénzügyi támogatásban, 
amelyek tiszteletben tartják az érvényes 
kollektív szerződést. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kedvezményezett 
vállalkozások ne vásárolhassák vissza 
részvényeiket, ne fizethessenek osztalékot 
részvényeseiknek, és ne oszthassanak ki 
bónuszt a vállalatvezetésnek. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ne 
részesüljenek pénzügyi támogatásban 
olyan vállalatok, amelyek az Unió adózási 
szempontból nem együttműködő 
országokat és területeket tartalmazó 
listáján szereplő országban vannak 
bejegyezve.

Or. en
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Módosítás 150
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 

A jelenlegi bizonytalanságok 
kontextusában, és tekintettel a távmunka 
fontosságára, ösztönözni kell a szükséges 
digitális készségek tanulását. Meg kell 
tenni a szükséges beruházásokat az 
internet- és a széles sávú hozzáférés 
lehetővé tétele érdekében valamennyi 
európai régióban, különösen a vidéki 
területeken. Hasonlóképpen támogatni 
kell a vállalkozások új védelmi és 
biztonsági előírásoknak megfelelő 
alkalmazkodását és szerkezetátalakítását. 
A technológiai változások, valamint 
demográfiai kihívások kontextusában – 
különös tekintettel az EUMSZ 
174. cikkében említett régiókra – a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi oktatás és képzés 
érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
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kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. es

Módosítás 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést, továbbá szükség esetén 
iskolán kívüli és iskola utáni képzéseket 
biztosítsanak. Az oktatási és képzési 
rendszerek strukturális gyengeségeinek 
kezelése, a fejlesztési szükségletek 
azonosítása, valamint a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő igazán minőségi és a 
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szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

környezetvédelmi átállás szempontjait is 
integráló oktatás és képzés érdekében 
együtt kell működniük a szociális 
partnerekkel, az oktatási és képzési 
szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal és más 
releváns érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
elsősorban alapvető és digitális 
készségekkel, valamint transzverzális 
kompetenciákkal, amelyek a későbbi 
boldogulást alapozzák meg; az oktatási és 
képzési rendszereknek továbbá fel kell 
készíteniük a tanárokat ezen 
kompetenciák átadására a tanulók 
számára. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a 
készségigény-előrejelző rendszereken 
keresztül, valamint a folyamatos tovább- 
és átképzések révén lehetővé kell tenniük 
az azokhoz való jobb alkalmazkodást, 
támogatva a mindenki szempontjából 
méltányos és igazságos átmenetet, erősítve 
a szociális hatásokat, kezelve a 
munkaerőhiányt és javítva a gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képességét.

Or. en

Indokolás

Iskolán kívüli vagy iskolát követő, iskolán kívüli eszközöket alkalmazó lehetőségek, valamint 
átfogó fejlesztés, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók oktatási konvergenciája 
jelentős szerepet kapjon a rászorulók inkluzív oktatása és támogatása érdekében. Az Európai 
Parlament és a Tanács Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) rendeletre irányuló javaslata 
szerint a fő kompetenciák a következők: írástudás; többnyelvűség; matematika, tudomány, 
technológia és mérnöki tevékenység; digitális eszközök; személyes, szociális készségek és a 
tanulás megtanulása; állampolgárság; vállalkozói szellem; kulturális tudatosság és 
kifejezőkészség; így – a bekezdésben kiemelt – alapvető, digitális és vállalkozói/keresztirányú 
készségek a fő kompetenciák részét képezik. A fő kompetenciák lehetővé tételekor holisztikus 
megközelítésre van szükség, beleértve a tanárokat/kutatókat/munkatársakat is. Nem 
beszélhetünk inkluzív oktatásról és képzési rendszerről, ha a tanárok/kutatók/munkatársak 
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kimaradnak. Az újraképzés és átképzés mellett a készségek rendszeréhez szükség van a 
megelőzésre, hogy az egyének a munkapiaci igényekhez legjobban illő képzéseken vehessenek 
részt, amelyet az Európai Parlament és a Tanács Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) 
rendeletre irányuló javaslata szintén kiemel.

Módosítás 152
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 – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 

A COVID-19–válság és a technológiai, 
környezeti, valamint demográfiai 
változások kontextusában a tagállamoknak 
a szükséges támogatás mellett megfelelő 
és azonnali alkalmazkodási stratégiákat 
kell biztosítaniuk a legsúlyosabban 
érintettek számára, valamint elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot, a 
termelékenységet, a foglalkoztathatóságot 
és a humán tőkét azáltal, hogy minden 
életszakaszban megfelelő tudást, 
készségeket és kompetenciákat kínálnak, 
megfelelve a jelenlegi válságnak és a 
munkaerőpiacon jelentkező jövőbeli 
szükségleteknek. A tagállamoknak be kell 
vezetniük kifejezetten a nők 
munkaerőpiaci részvételét ösztönző és 
előmozdító, valamint a távmunkát végzők 
számára tisztességes 
munkakörülményeket biztosító 
stratégiákat. A tagállamoknak emellett 
beruházások árán is fejleszteniük kell 
oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
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esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. en

Módosítás 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
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minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét. A tagállamoknak 
ezenfelül gondoskodniuk kell arról, hogy 
a munkáltatók komolyan veszik a 
felelősségüket, és elegendő időt és 
erőforrást biztosítanak a munkavállalók 
számára a kompetenciafejlesztésben és a 
szakmai továbbképzésekben való 
részvételhez.

Or. en

Módosítás 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

A technológiai, a körforgásos és 
klímasemleges gazdaság felé történő 
átmenettel kapcsolatos, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
valamennyi munkavállaló gazdasági és 
szociális jogainak teljes körű védelmét, a 
környezeti fenntarthatóságot, a 
termelékenységet, a stabil foglalkoztatást 
és a humán tőke kiaknázását azáltal, hogy 
minden életszakaszban megfelelő tudást, 
készségeket és kompetenciákat kínálnak, 
megfelelve a munkaerőpiacon jelentkező 
aktuális és jövőbeli szükségleteknek. A 
tagállamoknak emellett beruházások árán 
is fejleszteniük kell oktatási és képzési 
rendszereiket, hogy minőségi és inkluzív 
oktatást, valamint szakképzést 
biztosítsanak. Az oktatási és képzési 
rendszerek strukturális gyengeségeinek 
kezelése, valamint a minőségi és a 
körforgásos és klímasemleges gazdaság 
felé történő, társadalmilag igazságos 
gyors átmenethez kapcsolódó 
foglalkoztatási igények szempontjait is 
integráló oktatás és képzés érdekében 
együtt kell működniük a szociális 
partnerekkel, az oktatási és képzési 
szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal és más 
érdekelt felekkel. Különös figyelmet kell 
fordítani a tanári szakma előtt álló 
kihívásokra. Az oktatási és képzési 
rendszereknek minden tanulót fel kell 
vértezniük kulcskompetenciákkal, vagyis 
alapvető és digitális készségekkel, valamint 
transzverzális kompetenciákkal, amelyek a 
későbbi boldogulást alapozzák meg. A 
tagállamoknak pályamódosítás esetén 
biztosítaniuk kell a képzési jogosultságok 
átvitelét, akár egyéni tanulási számlák 
használatával. Ezeknek mindenki számára 
elő kell vetíteniük a munkaerőpiaci 
igényeket, és a folyamatos tovább- és 
átképzések révén lehetővé kell tenniük az 
azokhoz való jobb alkalmazkodást, 
támogatva a mindenki szempontjából 
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méltányos és igazságos átmenetet, erősítve 
a szociális hatásokat, kezelve a 
munkaerőhiányt és javítva a gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képességét.

Or. it

Módosítás 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait, illetve a mesterséges 
intelligencián alapuló megoldások 
irányába mutató technológiai és digitális 
változásokat is integráló oktatás és képzés 
érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. E célból különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
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esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. en

Módosítás 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek – és ezen belül 
is a krónikus készséghiánnyal küzdő 
ágazatok igényeinek – megfelelő igazán 
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képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

minőségi és a környezetvédelmi átállás 
szempontjait is integráló oktatás és képzés 
érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. fr

Módosítás 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 

Tekintettel a Covid19-világjárvány 
kitörésének hatására, a technológiai, 
környezeti, valamint demográfiai 
változások kontextusában a tagállamoknak 
elő kell mozdítaniuk a fenntarthatóságot, a 
termelékenységet, a foglalkoztathatóságot 
és a humán tőkét azáltal, hogy minden 
életszakaszban megfelelő tudást, 
készségeket és kompetenciákat kínálnak, 
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jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

megfelelve a munkaerőpiacon jelentkező 
aktuális és jövőbeli szükségleteknek. A 
tagállamoknak emellett beruházások árán 
is fejleszteniük kell oktatási és képzési 
rendszereiket, hogy minőségi és inkluzív 
oktatást, valamint szakképzést 
biztosítsanak. Az oktatási és képzési 
rendszerek strukturális gyengeségeinek 
kezelése, valamint a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő igazán minőségi és a 
környezetvédelmi átállás szempontjait is 
integráló oktatás és képzés érdekében 
együtt kell működniük a szociális 
partnerekkel, az oktatási és képzési 
szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal és más 
érdekelt felekkel. Különös figyelmet kell 
fordítani a tanári szakma előtt álló 
kihívásokra. Az oktatási és képzési 
rendszereknek minden tanulót fel kell 
vértezniük kulcskompetenciákkal, vagyis 
alapvető és digitális készségekkel, valamint 
transzverzális kompetenciákkal, amelyek a 
későbbi boldogulást alapozzák meg. A 
tagállamoknak pályamódosítás esetén 
biztosítaniuk kell a képzési jogosultságok 
átvitelét, akár egyéni tanulási számlák 
használatával. Ezeknek mindenki számára 
elő kell vetíteniük a munkaerőpiaci 
igényeket, és a folyamatos tovább- és 
átképzések révén lehetővé kell tenniük az 
azokhoz való jobb alkalmazkodást, 
támogatva a mindenki szempontjából 
méltányos és igazságos átmenetet, erősítve 
a szociális hatásokat, kezelve a 
munkaerőhiányt és javítva a gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képességét.

Or. pl

Módosítás 158
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások, továbbá a 
Covid19-járvány okozta társadalmi-
gazdasági válság kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
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ellenálló képességét.

Or. fr

Módosítás 159
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, 
igazán minőségi oktatás és képzés 
érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
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munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. de

Módosítás 160
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
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi és inkluzív oktatást, valamint 
szakképzést biztosítsanak. Az oktatási és 
képzési rendszerek strukturális 
gyengeségeinek kezelése, valamint a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
igazán minőségi és a környezetvédelmi 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 

A technológiai, környezeti, valamint 
demográfiai változások kontextusában a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot, a termelékenységet, a 
foglalkoztathatóságot és a humán tőkét 
azáltal, hogy minden életszakaszban 
megfelelő tudást, készségeket és 
kompetenciákat kínálnak, megfelelve a 
munkaerőpiacon jelentkező aktuális és 
jövőbeli szükségleteknek. A tagállamoknak 
emellett beruházások árán is fejleszteniük 
kell oktatási és képzési rendszereiket, hogy 
minőségi, mindenki számára hozzáférhető 
és inkluzív oktatást, valamint szakképzést 
biztosítsanak. Az oktatási és képzési 
rendszerek strukturális gyengeségeinek 
kezelése, valamint a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő igazán minőségi és a 
környezetvédelmi, valamint a digitális 
átállás szempontjait is integráló oktatás és 
képzés érdekében együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel, az oktatási és 
képzési szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal 
és más érdekelt felekkel. Különös 
figyelmet kell fordítani a tanári szakma 
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képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

előtt álló kihívásokra. Az oktatási és 
képzési rendszereknek minden tanulót fel 
kell vértezniük kulcskompetenciákkal, 
vagyis alapvető és digitális készségekkel, 
valamint transzverzális kompetenciákkal, 
amelyek a későbbi boldogulást alapozzák 
meg. A tagállamoknak pályamódosítás 
esetén biztosítaniuk kell a képzési 
jogosultságok átvitelét, akár egyéni 
tanulási számlák használatával. Ezeknek 
mindenki számára elő kell vetíteniük a 
munkaerőpiaci igényeket, és a folyamatos 
tovább- és átképzések révén lehetővé kell 
tenniük az azokhoz való jobb 
alkalmazkodást, támogatva a mindenki 
szempontjából méltányos és igazságos 
átmenetet, erősítve a szociális hatásokat, 
kezelve a munkaerőhiányt és javítva a 
gazdaság sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét.

Or. fr

Módosítás 161
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koronavírus okozta világjárvány 
rávilágított a reziliens egészségügyi 
rendszerek szükségességére, amelyek 
olyan, jól képzett szakembereket 
alkalmaznak, akik rendelkeznek a saját 
maguk és betegeik számára egyaránt 
biztonságos munkavégzéshez szükséges 
védelemmel. Hasonlóképpen el kell 
ismerni az egészségügyi dolgozók és 
asszisztenseik munkáját és általuk 
biztosított szociális értéket, és 
munkakörükkel – például geriátriával és 
függőséggel – kapcsolatos különleges 
képzésben kell részesülniük.
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Módosítás 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is —, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
egyetemes hozzáférés biztosításával. Az 
iskolai végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, a körforgásos 
és klímasemleges gazdaság felé történő, 
társadalmilag igazságos gyors átmenet 
összefüggésében is, javítaniuk kell a 
készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is —, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
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Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában 
vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket stabil és minőségi 
munkahelyekhez való hozzáférésükben 
azáltal, hogy javítják a minőségi tanulási 
lehetőségekhez való hozzáférést és azok 
kihasználtságát kompetenciafejlesztési 
pályák követése révén, beleértve a 
készségek felmérését, a munkaerőpiaci 
lehetőségekhez igazított oktatási és képzési 
kínálatot, valamint a megszerzett 
készségek érvényesítését és elismerését. A 
COVID-19 miatti vészhelyzetre tekintettel 
a tagállamoknak meg kell hozniuk a 
távoktatás és -képzés fokozásához 
szükséges intézkedéseket, mindenki 
számára lehetővé téve a hozzáférést, és 
teljes mértékben figyelembe véve a 
fogyatékossággal élő személyek igényeit.

Or. it

Módosítás 163
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
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részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
fiatalokat az ERASMUS+ európai 
programban való részvételre, többek 
között a fiatal vállalkozókat is, hogy 
alkalmuk legyen találkozni tapasztaltabb 
vállalkozókkal, előmozdítva ezáltal a 
bevált gyakorlatok és a tapasztalatok 
cseréjét.
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Módosítás 164
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi és inkluzív kisgyermekkori 
neveléshez való hozzáférés biztosításával. 
Az iskolai végzettségek szintjét emelni 
kell, csökkentve a korai iskolaelhagyók 
számát, javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát – a nők és 
lányok e területek felé való 
érdeklődésének támogatásával – mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
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Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit, például a 
nonprofit ágazatban végzett önkéntes 
munka révén. Fejleszteniük és növelniük 
kell a rugalmas szakmai továbbképzések 
kínálatát és kihasználtságát. A 
tagállamoknak ezenfelül támogatniuk kell 
az alacsony képzettségű felnőtteket hosszú 
távú foglalkoztathatóságuk fenntartásában 
vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
hivatalos elismerését, ideértve a nem 
hivatalos oktatás vagy fogyatékossággal 
élő gyermek vagy családtag ápolása során 
szerzett készségeket.

Or. sk

Módosítás 165
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

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
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részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint biztosítaniuk kell a formális 
oktatás és képzés keretein kívül 
megszerzett készségek és kompetenciák 
elismerését, érvényesítését és 
akkreditációját. Fejleszteniük és növelniük 
kell a rugalmas szakmai továbbképzések 
kínálatát és kihasználtságát. A 
tagállamoknak ezenfelül megfelelő 
beruházások árán munkahelyeket és 
szociális védelmi rendszert kell 
teremteniük az átképzéssel élni nem tudók 
számára, támogatniuk kell az alacsony 
képzettségű felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését. Biztosítani kell a fizetett 
tanulmányi szabadsághoz való jogot.

Or. en
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Módosítás 166
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk több uniós hivatalos nyelv 
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felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

tanulását. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. fr

Módosítás 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és a 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
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irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, meg kell 
erősíteniük a duális és kooperatív 
képzéseket, javítaniuk kell a készségek 
nyomon követését és előrejelzését, 
láthatóbbá kell tenniük a készségeket és 
összehasonlíthatóbbá a képesítéseket — 
ideértve a más országokban szerzett 
képesítéseket is—, valamint javítaniuk kell 
a formális oktatás és képzés keretein belül 
és kívül megszerzett készségek és 
kompetenciák elismerésének és 
érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. en

Indokolás

A hátrányos származás nemcsak kevésbé képzett felnőttek esetén állhat fenn, hanem 
képesítéstől függetlenül bárkinél, aki szeretne képzésben részt venni, de nincs rá lehetősége. 
Ezért javasoljuk a két csoport egyértelműbb elkülönítését a szövegben. A duális és kooperatív 
képzések lehetővé teszik a felsőoktatás és a munkaerőpiac szoros együttműködését. Az 
elismerés és érvényesítés a formális és a nem formális tanulási formákra is vonatkozik.

Módosítás 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, valamint a fennálló nemi 
sztereotípiákat, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
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kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. en

Módosítás 169
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
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban, különösen a nők körében. 
A tagállamoknak emellett fokozniuk kell a 
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munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

felsőoktatás és a kutatás munkaerőpiaci 
relevanciáját, javítaniuk kell a készségek 
nyomon követését és előrejelzését, 
láthatóbbá kell tenniük a készségeket és 
összehasonlíthatóbbá a képesítéseket — 
ideértve a más országokban szerzett 
képesítéseket is—, valamint javítaniuk kell 
a formális oktatás és képzés keretein kívül 
megszerzett készségek és kompetenciák 
elismerésének és érvényesítésének 
lehetőségeit. Fejleszteniük és növelniük 
kell a rugalmas szakmai továbbképzések 
kínálatát és kihasználtságát. A 
tagállamoknak ezenfelül támogatniuk kell 
az alacsony képzettségű felnőtteket hosszú 
távú foglalkoztathatóságuk fenntartásában 
vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. fr

Módosítás 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
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sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók – és különösen az 
ezeken a területeken diplomát szerző nők 
– arányát mind a középszintű szakmai, 
mind a felsőoktatásban. A tagállamoknak 
emellett fokozniuk kell a felsőoktatás és a 
kutatás munkaerőpiaci relevanciáját, 
javítaniuk kell a készségek nyomon 
követését és előrejelzését, láthatóbbá kell 
tenniük a készségeket és 
összehasonlíthatóbbá a képesítéseket — 
ideértve a más országokban szerzett 
képesítéseket is—, valamint javítaniuk kell 
a formális oktatás és képzés keretein kívül 
megszerzett készségek és kompetenciák 
elismerésének és érvényesítésének 
lehetőségeit. Fejleszteniük és növelniük 
kell a rugalmas szakmai továbbképzések 
kínálatát és kihasználtságát. A 
tagállamoknak ezenfelül támogatniuk kell 
az alacsony képzettségű felnőtteket hosszú 
távú foglalkoztathatóságuk fenntartásában 
vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. en

Módosítás 171
José Manuel Fernandes
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk a szabadságot és 
esélyegyenlőséget mindenki számára, 
többek között a minőségi kisgyermekkori 
neveléshez való hozzáférés biztosításával. 
Az iskolai végzettségek szintjét emelni 
kell, csökkentve a korai iskolaelhagyók 
számát, javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
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fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. pt

Módosítás 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai 
végzettségek szintjét emelni kell, 
csökkentve a korai iskolaelhagyók számát, 
javítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést és az ilyen tanulmányok 
sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek 
részvételét a folyamatos tanulásban, 
különösen a hátrányos származású és 
kevésbé képzett felnőttek esetében. 
Figyelembe véve a digitális, zöld és 
elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú taulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 

A tagállamoknak az oktatási és képzési 
rendszereken belül is fel kell számolniuk 
az egyenlőtlenségeket és elő kell 
mozdítaniuk az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, többek között a 
minőségi oktatáshoz, többek között 
kisgyermekkori neveléshez való hozzáférés 
biztosításával. Az iskolai végzettségek 
szintjét emelni kell, csökkentve a korai 
iskolaelhagyók számát, javítani kell a 
felsőoktatáshoz való hozzáférést és az ilyen 
tanulmányok sikeres befejezését, növelni 
kell a felnőttek részvételét a folyamatos 
tanulásban, különösen a hátrányos 
származású és kevésbé képzett felnőttek 
esetében. Figyelembe véve a digitális, zöld 
és elöregedő társadalmakban jelentkező új 
igényeket, a tagállamoknak meg kell 
erősíteniük a szakképzési rendszerekben a 
munkaalapú tanulást (többek között 
minőségi és hatékony tanulószerződéses 
gyakorlati képzések révén), és növelniük 
kell a természettudományi-mérnöki 
irányban továbbtanulók arányát mind a 
középszintű szakmai, mind a 
felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás 
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munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is —, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

munkaerőpiaci relevanciáját, javítaniuk 
kell a készségek nyomon követését és 
előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a 
készségeket és összehasonlíthatóbbá a 
képesítéseket — ideértve a más 
országokban szerzett képesítéseket is—, 
valamint javítaniuk kell a formális oktatás 
és képzés keretein kívül megszerzett 
készségek és kompetenciák elismerésének 
és érvényesítésének lehetőségeit. 
Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmas 
szakmai továbbképzések kínálatát és 
kihasználtságát. A tagállamoknak ezenfelül 
támogatniuk kell az alacsony képzettségű 
felnőtteket hosszú távú 
foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy 
fejlesztésében azáltal, hogy javítják a 
minőségi tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést és azok kihasználtságát 
kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a 
munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot, valamint a 
megszerzett készségek érvényesítését és 
elismerését.

Or. pl

Módosítás 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
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egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia(15) teljes körű végrehajtása.

egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel, a 
fiatalokat fenyegető bizonytalan 
munkakörülményekkel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok (NEET-
fiatalok) problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia(15) teljes körű és hatékony 
végrehajtása, hiszen ez a munkaerőpiaci 
integrációt elősegítő eszköz hozzájárul 
minőségi munkahelyek megteremtéséhez, 
és segíti a fiatalokat a munkaerőpiacra 
való belépésben.

__________________ __________________
15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 174
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
I melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. A tagállamoknak abszolút 
prioritásként kell kezelniük az ifjúsági 
munkanélküliséget és a fiatalok 
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képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia(15 ) teljes körű végrehajtása.

bizonytalan helyzetét. Különösen fontos, 
hogy továbbra is foglalkozzanak a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése, a zöld és a 
digitális gazdasághoz kapcsolódó 
jövőorientált ágazatokhoz szükséges 
képzésekhez való privilegizált hozzáférés 
és az iskolából vagy képzésből a munkába 
való átmenet strukturális javítása révén, 
amihez hozzájárulhat többek között az 
ifjúsági garancia(15 ) teljes körű 
végrehajtása.

__________________ __________________
15 HL C 120., 2018.8.3., 1. o. 15 HL C 120., 2018.8.3., 1. o.

Or. fr

Módosítás 175
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
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hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia (15) teljes körű végrehajtása.

hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia (15) teljes körű végrehajtása. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
szomszédos országok nyelvének 
oktatására, lehetővé téve ezzel az aktívabb 
részvételt a határokon átnyúló 
munkaerőpiacban.

__________________ __________________
15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 176
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia() teljes körű végrehajtása15.

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés, beleértve a 
fogyatékossággal élő vagy egyéb módon 
hátrányos helyzetű személyek 
munkanélküliségének csökkentését célzó 
stratégiákat. Továbbra is foglalkozni kell 
az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia() teljes körű végrehajtása15.
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__________________ __________________
15 HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 15 HL C 120., 2013.4.26., 1. o.

Or. sk

Módosítás 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése, 
illetve megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyeknek része 
egy mihamarabb elvégzett mélyreható 
egyedi értékelés. Továbbra is foglalkozni 
kell az ifjúsági munkanélküliséggel és a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia (15) teljes körű végrehajtása.

A munkanélküli és inaktív személyek 
számára hatékony, időszerű, összehangolt 
és személyre szabott segítséget kell 
nyújtani a munkakereséshez, valamint a 
képzéshez, illetve átképzéshez és az egyéb 
támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A tartós és a strukturális 
munkanélküliség jelentős csökkentése és 
megelőzése érdekében olyan átfogó 
stratégiákat kell követni, amelyek 
magukban foglalják a munkanélküli 
személyek lehető legkorábban, de 
legkésőbb a munkanélkülivé válástól 
számított 18. hónap végén elvégzett 
mélyreható egyedi értékelését is. Továbbra 
is foglalkozni kell az ifjúsági 
munkanélküliséggel és a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok problémájával, mégpedig a korai 
iskolaelhagyás megelőzése és az iskolából 
vagy képzésből a munkába való átmenet 
strukturális javítása révén, amihez 
hozzájárulhat többek között az ifjúsági 
garancia (15) teljes körű végrehajtása.

__________________ __________________
15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 15 () HL C 120., 2013.4.26., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az értékelésnek nem a munkanélküliségre általában, hanem az egyes munkanélküli 
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személyekre és helyzetükre kell összpontosítania. Javasoljuk ennek megfelelően a szöveg 
módosítását. Bár egyetértünk azzal, hogy az értékelést mihamarabb el kell végezni, a tartósan 
munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlással (2016/C 
67/01) összhangban előnyösnek látnánk egy pontos határidő megjelölését az iránymutatás 
konkrétabbá, következetesebbé és kiszámíthatóbbá tétele érdekében.

Módosítás 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy egyrészt felszámolják a 
munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályokat és visszatartó tényezőket, 
másrészt ösztönözzék a munkaerőpiacra 
való belépést, különösen a 
munkaerőpiacról leginkább kiszorult 
személyek vonatkozásában. A 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
fogyatékossággal élő személyek igényeihez 
igazodó munkahelyi környezet kialakítását, 
többek között célzott pénzügyi 
támogatással és olyan szolgáltatások 
biztosításával, amelyek lehetővé teszik 
számukra a munkaerőpiacon és a 
társadalomban való részvételt.

A tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy egyrészt felszámolják a 
munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályokat és visszatartó tényezőket, 
amelyek megakadályozzák a stabil és 
minőségi munkahelyek létrehozását és 
hozzáférhetőségét, és megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk a 
legkiszolgáltatottabb csoportokat érintő 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
felszámolására. A tagállamoknak 
támogatniuk kell a fogyatékossággal élő 
személyek igényeihez igazodó munkahelyi 
környezet kialakítását, többek között 
célzott pénzügyi támogatással és olyan 
szolgáltatások biztosításával, amelyek 
lehetővé teszik számukra a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
részvételt.

Or. it

Módosítás 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak törekedniük kell arra, A tagállamoknak törekedniük kell arra, 
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hogy egyrészt felszámolják a 
munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályokat és visszatartó tényezőket, 
másrészt ösztönözzék a munkaerőpiacra 
való belépést, különösen az alacsony 
jövedelmű második keresők és a 
munkaerőpiacról leginkább kiszorult 
személyek vonatkozásában. A 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
fogyatékossággal élő személyek igényeihez 
igazodó munkahelyi környezet kialakítását, 
többek között célzott pénzügyi 
támogatással és olyan szolgáltatások 
biztosításával, amelyek lehetővé teszik 
számukra a munkaerőpiacon és a 
társadalomban való részvételt.

hogy egyrészt felszámolják a 
munkaerőpiaci részvétel előtt álló 
akadályokat és visszatartó tényezőket, 
másrészt ösztönözzék a munkaerőpiacra 
való belépést, különösen az alacsony 
jövedelmű második keresők, a hátrányos 
helyzetű csoportok és a munkaerőpiacról 
leginkább kiszorult személyek 
vonatkozásában. A tagállamoknak 
támogatniuk kell a fogyatékossággal élő 
személyek igényeihez igazodó munkahelyi 
környezet kialakítását, többek között 
célzott pénzügyi támogatással és olyan 
szolgáltatások biztosításával, amelyek 
lehetővé teszik számukra a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
részvételt.

Or. en

Indokolás

Mivel a hátrányos helyzetű csoportok esetén jellemző a leggyengébb munkaerőpiaci 
teljesítmény még a gazdasági fejlődés időszakaiban is (különösen pedig válság idején, így 
jelenleg is), fontos kiemelni az ő foglalkoztatásuk támogatását.

Módosítás 180
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
I melléklet – 6 iránymutatás – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság tekintetében 
magas szintű és szigorú szabályokat kell 
előírniuk, és biztosítaniuk kell azok 
betartását. A halálos kimenetelű üzemi 
balesetek és a foglalkozási eredetű 
daganatos megbetegedések számát nullára 
kell csökkenteni, kötelező erejű 
foglalkozási expozíciós határértékeket kell 
meghatározni, és figyelembe kell venni a 
foglalkozási eredetű pszichoszociális 
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kockázatokat és a foglalkozási 
betegségeket.

Or. fr

Módosítás 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szülők és a gondozási feladatokat ellátó 
más személyek hozzáférjenek a megfelelő 
családi szabadságokhoz és rugalmas 
munkafeltételekhez a munka és a 
magánélet összeegyeztetése érdekében, 
valamint elő kell mozdítaniuk e 
jogosultságok nők és férfiak közötti 
kiegyensúlyozott felhasználását.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket, többek 
között a nők és a férfiak egyenlő 
bérezésére vonatkozó mutató 
bevezetésével. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk a nők 
vállalkozói készségének erősítése és a 
finanszírozáshoz való hozzájutásuk 
megkönnyítése érdekében. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk annak előmozdítására, hogy a 
nők nagyobb számban vegyenek részt az 
üzemi tanácsokban. Mind a nők, mind a 
férfiak számára meg kell könnyíteni a 
munka, a család és a magánélet 
összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
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szülők és a gondozási feladatokat ellátó 
más személyek hozzáférjenek a megfelelő 
családi szabadságokhoz és rugalmas 
munkafeltételekhez a munka és a 
magánélet összeegyeztetése érdekében, 
valamint elő kell mozdítaniuk e 
jogosultságok nők és férfiak közötti 
kiegyensúlyozott felhasználását. 

Or. fr

Módosítás 182
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelő 
családi szabadság és rugalmas 
munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 
munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
férfiak és nők közötti egyenlőséget és a 
nők munkaerőpiaci részvételének 
fokozását, többek között esélyegyenlőség 
és egyenlő szakmai előmeneteli 
lehetőségek biztosításával, valamint a 
döntéshozatal minden szintjén a részvételt 
és a vezetői szerepvállalást akadályozó 
tényezők megszüntetésével. A nemek 
közötti bérkülönbségek és a 
nyugdíjkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Ugyanakkor a terhességi és szülői 
szabadság időszakait is megfelelően kell 
értékelni mind az azok során befizetett 
hozzájárulások, mind a nyugdíjbiztosítás 
tekintetében oly módon, hogy az tükrözze 
a jövő generációja oktatásának 
fontosságát, különösen az elöregedő 
társadalomban. Egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazást kell 
biztosítani, és átláthatóvá kell tenni a 
fizetéseket. Mind a nők, mind a férfiak 
számára meg kell könnyíteni a munka, a 
család és a magánélet összeegyeztetését, 
méghozzá a megfizethető és színvonalas 
tartós ápolás-gondozáshoz és 
kisgyermekkori és az élethosszig tartó 
nevelési és gondozási szolgáltatásokhoz 
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jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

való hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelően 
hosszú ápolási szabadság és segítő 
szolgáltatások, valamint rugalmas 
munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 
munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 
jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

Or. sk

Módosítás 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelő 
családi szabadság és rugalmas 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A tagállamoknak ki kell 
tűzniük a bizonytalan munkaviszonyok és 
a nem önként vállalt részmunkaidős 
foglalkoztatás csökkentésére irányuló 
célokat a nők munkaerőpiaci helyzetének 
javítása érdekében. A teljes idős 
foglalkoztatást kell normává tenni. A 
nemek közötti bérkülönbségek ellen fel 
kell lépni. Egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért egyenlő díjazást kell biztosítani, 
és átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind 
a nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
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munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 
munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 
jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelő 
fizetett családi szabadság és rugalmas 
munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 
munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 
jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

Or. en

Módosítás 184
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szülők és a gondozási feladatokat ellátó 
más személyek hozzáférjenek a megfelelő 
családi szabadságokhoz és rugalmas 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a nők 
munkavállalását az olyan stratégiai 
területeken – például a digitális ágazatban 
– , ahol felülreprezentáltak a férfiak. 
Mind a nők, mind a férfiak számára meg 
kell könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
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munkafeltételekhez a munka és a 
magánélet összeegyeztetése érdekében, 
valamint elő kell mozdítaniuk e 
jogosultságok nők és férfiak közötti 
kiegyensúlyozott felhasználását. 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szülők és a gondozási feladatokat ellátó 
más személyek hozzáférjenek a megfelelő 
családi szabadságokhoz és rugalmas 
munkafeltételekhez a munka és a 
magánélet összeegyeztetése érdekében, 
valamint elő kell mozdítaniuk e 
jogosultságok nők és férfiak közötti 
kiegyensúlyozott felhasználását.

Or. fr

Módosítás 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
Samira Rafaela

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelő 
családi szabadság és rugalmas 
munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a nemek közötti 
egyensúly társasági vezetőtestületekben 
való javítására vonatkozóan az 
irányelvjavaslatban meghatározott 
minimális százalékos arányt. A nemek 
közötti bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
kötelezővé kell tenni a fizetések 
átláthatóságát. Mind a nők, mind a férfiak 
számára meg kell könnyíteni a munka, a 
család és a magánélet összeegyeztetését, 
méghozzá a megfizethető és színvonalas 
tartós ápolás-gondozáshoz és 
kisgyermekkori nevelési és gondozási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 
jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

biztosítása révén. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a szülők és 
a gondozási feladatokat ellátó más 
személyek számára megfelelő családi 
szabadság és rugalmas munkafeltételek 
álljanak rendelkezésére a munka, a családi 
élet és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtése érdekében, és törekedniük 
kell arra, hogy e jogosultságokat a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottan használják.

Or. en

Módosítás 186
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 – 6 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti 
bérkülönbségek ellen fel kell lépni. 
Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazást kell biztosítani, és 
átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. Mind a 
nők, mind a férfiak számára meg kell 
könnyíteni a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetését, méghozzá a 
megfizethető és színvonalas tartós ápolás-
gondozáshoz és kisgyermekkori nevelési és 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a szülők és a gondozási feladatokat 
ellátó más személyek számára megfelelő 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
munkaerőpiaci részvételének fokozását, 
többek között esélyegyenlőség és egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosításával, valamint a döntéshozatal 
minden szintjén a részvételt és a vezetői 
szerepvállalást akadályozó tényezők 
megszüntetésével. A nemek közötti bér-, 
nyugdíj- és foglalkoztatási különbségeket 
meg kell szüntetni. Egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazást kell 
biztosítani, és átláthatóvá kell tenni a 
fizetéseket. Mind a nők, mind a férfiak 
számára meg kell könnyíteni a munka, a 
család és a magánélet összeegyeztetését, 
méghozzá a megfizethető és színvonalas 
tartós ápolás-gondozáshoz és 
kisgyermekkori nevelési és gondozási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása révén. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a szülők és 
a gondozási feladatokat ellátó más 
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családi szabadság és rugalmas 
munkafeltételek álljanak rendelkezésére a 
munka, a családi élet és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtése 
érdekében, és törekedniük kell arra, hogy e 
jogosultságokat a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottan használják.

személyek számára megfelelő családi 
szabadság és rugalmas munkafeltételek 
álljanak rendelkezésére a munka, a családi 
élet és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtése érdekében, és törekedniük 
kell arra, hogy e jogosultságokat a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottan használják.

Or. en

Módosítás 187
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákra való 
áttérést. A foglalkoztatás védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a munkajognak 
és az intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 

Az EU-nak és a tagállamoknak újra kell 
értékelniük prioritásaikat, és a 
rendelkezésre álló költségvetést 
egészségügyi és társadalmi-gazdasági 
szükségleteik fedezésére kell 
átirányítaniuk. Ennek érdekében együtt 
kell működniük a szociális partnerekkel, 
hogy elkerüljék az életképes vállalkozások 
bezárását és minimalizálják a 
foglalkoztatást érintő negatív hatásokat, 
fenntartva a méltányos, átlátható és 
kiszámítható munkafeltételeket, valamint a 
jogok és a kötelezettségek egyensúlyát. A 
tagállamok – a strukturális alapok, 
valamint a SURE és hasonló eszközök – 
garantálni fogják a munkaidő-csökkentési 
keretek által érintett munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását. 
Csökkenteniük kell és meg kell 
akadályozniuk a munkaerőpiaci 
szegmentációt, küzdeniük kell a be nem 
jelentett munkavégzés ellen, és elő kell 
segíteniük a határozatlan időre szóló 
foglalkoztatási formákra való áttérést. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
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platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is. Az 
érintett vállalkozásoknak élvezniük kell a 
hatékony megelőző szerkezetátalakítási 
keretek előnyeit, amelyek révén 
alkalmazkodhatnak saját konkrét 
helyzetükhöz tevékenységük folytatása és 
az esetleges elbocsátások számának 
minimálisra szorítása érdekében.

Or. es

Módosítás 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
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és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákra való 
áttérést. A foglalkoztatás védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a munkajognak 
és az intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákra való 
áttérést. A foglalkoztatás védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a munkajognak 
és az intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a tisztességes 
szociális védelmet. A tagállamoknak 
továbbá együtt kell működniük a 
szakszervezetek képviselőivel az 
egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet biztosítása érdekében, 
külön figyelmet fordítva a munkahelyi 
balesetek és betegségek elkerülésére. Meg 
kell akadályozni a bizonytalan 
munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

Or. en

Módosítás 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
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tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formák terjedését. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a hatékony és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formák terjedését. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében – akik 
számára biztosítani kell a szociális jogokat 
és a tisztességes munkakörülményeket, 
meg kell könnyíteni számukra a szociális 
védelmi rendszer igénybevételét, valamint 
javítani kell az érdekképviseletük módjait 
–, és küzdeni kell az atipikus 
szerződésekkel való visszaélés ellen. A 
munkaviszony jogellenes megszüntetése 
esetén biztosítani kell a hatékony és 
pártatlan vitarendezés lehetőségét, 
valamint a jogorvoslathoz való jogot, 
ideértve a megfelelő kártérítést is.

Or. fr

Módosítás 190
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
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formák terjedését. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a hatékony és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formák terjedését. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A tagállamoknak 
meg kell győződniük arról, hogy ezen 
munkavállalók ténylegesen tisztességes 
munkakörülmények között dolgoznak, és 
megfelelő szociális védelemben 
részesülnek. A munkaviszony jogellenes 
megszüntetése esetén biztosítani kell a 
hatékony és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

Or. fr
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Módosítás 191
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 – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákra való 
áttérést. A foglalkoztatás védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a munkajognak 
és az intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 
kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
a munkahelyi egészség és biztonság, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés és a 
színlelt önfoglalkoztatás ellen, és elő kell 
segíteniük a határozatlan időre szóló 
foglalkoztatási formákra való áttérést. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és sebességgel, de a 
munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, biztosítva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében. Meg 
kell állítani az atipikus szerződésekkel 
való visszaéléseket e téren. A 
munkaviszony jogellenes megszüntetése 
esetén biztosítani kell a tényleges és 
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pártatlan vitarendezés lehetőségét, 
valamint a jogorvoslathoz való jogot, 
ideértve a megfelelő kártérítést is.

Or. en

Módosítás 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákra való 
áttérést. A foglalkoztatás védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a munkajognak 
és az intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a munkaerő-
felvételhez, másrészt gondoskodniuk kell 
arról, hogy a munkaadók a gazdasági 
környezetben bekövetkező változásokhoz 
kellő rugalmassággal és gyorsasággal, de 
a munkavállalók biztonságát, valamint 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezetét megőrizve 
alkalmazkodhassanak, fenntartva a 
munkavállalói jogokat és a szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen. A munkaviszony 
jogellenes megszüntetése esetén biztosítani 

A dinamikus és termelékeny munkaerő, a 
munkavégzés és az üzleti modellek új 
formáinak kihasználása érdekében a 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel a méltányos, 
átlátható és kiszámítható munkafeltételek, 
valamint a jogok és a kötelezettségek 
egyensúlya érdekében. Csökkenteniük kell 
és meg kell akadályozniuk a 
munkaerőpiaci szegmentációt, küzdeniük 
kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, 
és elő kell segíteniük a határozatlan időre 
szóló foglalkoztatási formákat. A 
foglalkoztatás védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a munkajognak és az 
intézményeknek egyrészt megfelelő 
környezetet kell biztosítaniuk a stabil és 
minőségi munkahelyek megteremtéséhez, 
a munkavállalók fokozott biztonságát, 
valamint egészséges, biztonságos és 
megfelelően kialakított munkakörnyezetét 
megőrizve, fenntartva a munkavállalói 
jogokat és a legmagasabb szintű szociális 
védelmet. Meg kell akadályozni a 
bizonytalan munkakörülményekhez vezető 
munkaviszonyokat, többek között a 
platform-munkavállalók esetében, és 
küzdeni kell az atipikus szerződésekkel 
való visszaélés ellen, elismerve az ilyen 
foglalkoztatás egyedi biztosítékait és 
feltételeit. A munkaviszony jogellenes 
megszüntetése esetén biztosítani kell a 
tényleges és pártatlan vitarendezés 
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kell a tényleges és pártatlan vitarendezés 
lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

lehetőségét, valamint a jogorvoslathoz való 
jogot, ideértve a megfelelő kártérítést is.

Or. it

Módosítás 193
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvétel, a kereslet és a kínálat 
összehangolása és az átmenetek javítására 
és támogatására kell irányulniuk. A 
munkaerőpiaci részvételre képes 
személyeket mozgósítani kell és fel kell 
készíteni. A tagállamoknak meg kell 
erősíteniük az aktív munkaerőpiaci 
politikák hatékonyságát azáltal, hogy 
fokozzák azok célzott alkalmazását, 
láthatóságát és hatókörét, és jobban 
összekapcsolják a munkanélkülieknek az 
álláskeresés időszakában jogaik és 
kötelezettségeik alapján nyújtott 
jövedelemtámogatással. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok hatékonyabbá 
és eredményesebbé váljanak az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvétel, a kereslet és a kínálat 
összehangolása és az átmenetek javítására 
és támogatására kell irányulniuk. A 
munkaerőpiaci részvételre képes 
személyeket mozgósítani kell és fel kell 
készíteni. A tagállamoknak meg kell 
erősíteniük az aktív munkaerőpiaci 
politikák hatékonyságát azáltal, hogy 
fokozzák azok célzott alkalmazását, 
láthatóságát és hatókörét, és jobban 
összekapcsolják a munkanélkülieknek az 
álláskeresés időszakában jogaik és 
kötelezettségeik alapján nyújtott 
jövedelemtámogatással. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok hatékonyabbá 
és eredményesebbé váljanak az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén. A tagállamoknak az állami 
foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatára és az európai ügynökségekre 
kell támaszkodniuk a bizonyítékokon 
alapuló bevált gyakorlatok 
beazonosításában, a kölcsönös tanulás 
előmozdításában és a 
foglalkoztatáspolitikák további 
összehangolásának elősegítésében.



AM\1204616HU.docx 63/98 PE650.691v01-00

HU

Or. fr

Módosítás 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket – munkaerőpiaci 
részvételük érdekében – hatékonyan 
aktiválják azokat, akikben megvan a 
potenciál, hogy belépjenek a 
munkaerőpiacra, illetve felruházzák őket az 
ehhez szükséges képességekkel. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására, továbbá a 
foglalkoztatás növelésére kell irányulniuk 
a hátrányos helyzetű térségekre is 
kiterjedően. A tagállamoknak a 
munkaerőpiaci részvételre képes 
személyeket hatékonyan aktiválják. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban hatalmasak a területi különbségek a munkaerőpiac tekintetében, ezért 
erre figyelmet kell fordítani.
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Módosítás 195
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket – munkaerőpiaci 
részvételük érdekében – hatékonyan 
aktiválják azokat, akikben megvan a 
potenciál, hogy belépjenek a 
munkaerőpiacra, illetve felruházzák őket az 
ehhez szükséges képességekkel. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket – munkaerőpiaci 
részvételük érdekében – hatékonyan 
aktiválják azokat, akikben megvan a 
potenciál, hogy belépjenek a 
munkaerőpiacra, illetve felruházzák őket az 
ehhez szükséges képességekkel. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre a 
határokon átnyúló munkaerőpiac 
figyelembevétele, az álláskeresőknek 
megfelelő időben kínált, személyre szabott 
segítségnyújtás, a munkaerőpiaci kereslet 
támogatása és a teljesítményalapú irányítás 
végrehajtása révén.

Or. en

Módosítás 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvétel, a kereslet és a kínálat 
összehangolása és az átmenetek javítására 
és támogatására kell irányulniuk. A 
munkaerőpiaci részvételre képes 
személyeket mozgósítani kell és fel kell 
készíteni. A tagállamoknak meg kell 
erősíteniük az aktív munkaerőpiaci 
politikák hatékonyságát azáltal, hogy 
fokozzák azok célzott alkalmazását, 
láthatóságát és hatókörét, és jobban 
összekapcsolják a munkanélkülieknek az 
álláskeresés időszakában jogaik és 
kötelezettségeik alapján nyújtott 
jövedelemtámogatással. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok hatékonyabbá 
és eredményesebbé váljanak az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvétel, a kereslet és a kínálat 
összehangolása és – különösen a digitális 
és a zöld – átmenetek javítására és 
támogatására kell irányulniuk. A 
munkaerőpiaci részvételre képes 
személyeket mozgósítani kell és fel kell 
készíteni. A tagállamoknak meg kell 
erősíteniük az aktív munkaerőpiaci 
politikák hatékonyságát azáltal, hogy 
fokozzák azok célzott alkalmazását, 
láthatóságát és hatókörét, és jobban 
összekapcsolják a munkanélkülieknek az 
álláskeresés időszakában jogaik és 
kötelezettségeik alapján nyújtott 
jövedelemtámogatással. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok hatékonyabbá 
és eredményesebbé váljanak az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

Or. fr

Módosítás 197
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 – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
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mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket hatékonyan aktiválják. 
A tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket hatékonyan aktiválják, 
hogy minőségi állást találjanak. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott tisztességes 
jövedelemtámogatással. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy hatékonyabb és 
eredményesebb állami foglalkoztatási 
szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

Or. en

Módosítás 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket – munkaerőpiaci 
részvételük érdekében – hatékonyan 
aktiválják azokat, akikben megvan a 
potenciál, hogy belépjenek a 
munkaerőpiacra, illetve felruházzák őket az 
ehhez szükséges képességekkel. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 

A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci 
részvételnek, valamint a kereslet és kínálat 
összehangolásának a fokozására, a 
pályamódosítások megkönnyítésére és 
mindezek támogatására kell irányulniuk. A 
tagállamoknak a munkaerőpiaci részvételre 
képes személyeket – munkaerőpiaci 
részvételük érdekében – hatékonyan 
aktiválják azokat, akikben megvan a 
potenciál, hogy belépjenek a 
munkaerőpiacra, illetve felruházzák őket az 
ehhez szükséges képességekkel. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
aktív munkaerőpiaci politikák 
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hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás, a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása és a 
teljesítményalapú irányítás végrehajtása 
révén.

hatékonyságát azáltal, hogy fokozzák azok 
célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban 
összekapcsolják azokat a 
munkanélkülieknek az álláskeresés 
időszakában jogaik és kötelezettségeik 
alapján nyújtott jövedelemtámogatással. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
hatékonyabb és eredményesebb állami 
foglalkoztatási szolgálatok jöjjenek létre az 
álláskeresőknek megfelelő időben kínált, 
személyre szabott segítségnyújtás és a 
munkaerőpiaci kereslet támogatása révén.

Or. en

Módosítás 199
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 – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkanélküliek 
számára elegendő és észszerű időtartamra 
szóló álláskeresési ellátást kell 
biztosítaniuk az általuk befizetett 
járulékokkal és a nemzeti támogathatósági 
szabályokkal összhangban. Az ilyen ellátás 
nem teheti kevésbé vonzóvá a 
foglalkoztatásba való gyors visszatérést, és 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel kell 
együtt járnia.

A tagállamoknak a munkanélküliek 
számára elegendő és észszerű időtartamra 
szóló álláskeresési ellátást kell 
biztosítaniuk az általuk befizetett 
járulékokkal és a nemzeti támogathatósági 
szabályokkal összhangban. Ezen 
ellátásoknak tisztességes életfeltételeket 
kell biztosítaniuk a munkanélküliek 
számára. Az ilyen ellátás nem teheti 
kevésbé vonzóvá a foglalkoztatásba való 
gyors visszatérést, és aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel kell együtt járnia.

Or. fr

Módosítás 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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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 – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak megfelelő, észszerű 
időtartamra szóló álláskeresési ellátást kell 
biztosítaniuk a munkanélküliek számára az 
általuk befizetett járulékokkal arányos 
mértékben és a nemzeti támogathatósági 
szabályokkal összhangban. Az ilyen ellátás 
nem teheti kevésbé vonzóvá a 
foglalkoztatásba való gyors visszatérést, és 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel kell 
együtt járnia.

A tagállamoknak megfelelő, elegendő 
hosszúságú időtartamra szóló álláskeresési 
ellátást kell biztosítaniuk a munkanélküliek 
számára az általuk befizetett járulékokkal 
arányos mértékben és a nemzeti 
támogathatósági szabályokkal 
összhangban. Az ilyen ellátásnak aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekkel kell együtt 
járnia.

Or. en

Módosítás 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak megfelelő, észszerű 
időtartamra szóló álláskeresési ellátást kell 
biztosítaniuk a munkanélküliek számára az 
általuk befizetett járulékokkal arányos 
mértékben és a nemzeti támogathatósági 
szabályokkal összhangban. Az ilyen ellátás 
nem teheti kevésbé vonzóvá a 
foglalkoztatásba való gyors visszatérést, és 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel kell 
együtt járnia.

A tagállamoknak tisztességes, észszerű 
időtartamra szóló álláskeresési ellátást kell 
biztosítaniuk a munkanélküliek számára az 
általuk befizetett járulékokkal arányos 
mértékben és a nemzeti támogathatósági 
szabályokkal összhangban. Az ilyen ellátás 
nem teheti kevésbé vonzóvá a 
foglalkoztatásba való gyors visszatérést, és 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel kell 
együtt járnia. 

Or. en

Módosítás 202
Anne Sander
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

A munkavállalók mobilitása az európai 
belső piac megfelelő működésének egyik 
alapfeltétele. A tagállamoknak ezért 
támogatniuk kell a munkavállalók egész 
Európára kiterjedő mobilitását, hogy 
ezáltal új álláslehetőségeket 
teremthessenek a munkavállalók, és 
munkaerőt biztosíthassanak a vállalatok 
számára. A tanulói mobilitást megfelelően 
támogatni kell a tanulók képzése során, 
különösen az ERASMUS+ európai 
mobilitási program megerősítésével, 
amelynek révén a tanulók bővíthetik 
szakismereteiket és fejleszthetik 
kompetenciáikat. Ösztönözni kell továbbá 
a dolgozói mobilitást a foglalkoztathatóság 
és a készségek javítása, valamint az 
európai munkaerőpiac teljes potenciáljának 
kiaknázása érdekében, igazságos 
feltételeket biztosítva a határokon átjáró 
dolgozók számára és javítva a velük 
kapcsolatban a nemzeti közigazgatások 
között zajló együttműködést. Meg kell 
szüntetni az oktatás és a képzés, a 
foglalkoztatói és az egyéni nyugdíjak, 
valamint a képesítések elismerése terén a 
mobilitás útjában álló akadályokat. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
közigazgatási eljárások ne akadályozzák 
szükségtelenül a más tagállamokból 
származó, vagy egy másik tagállamban 
lakó munkavállalók foglalkoztatását. A 
tagállamoknak továbbá meg kell 
akadályozniuk a meglévő szabályokkal 
való visszaéléseket, és orvosolniuk kell az 
egyes régiókból folyó – e területek 
fejlődésére és vonzerejére nézve káros – 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel. A tagállamoknak 
népszerűsíteniük és alkalmazniuk kell a 
vonatkozó uniós eszközöket, például az 
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EURES foglalkoztatási hálózatot, és 
határokon átnyúló partnerségeket kell 
létrehozniuk a határokon átnyúló 
régiókban dolgozó utazó munkavállalók 
segítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 203
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek 
javítása, valamint az európai munkaerőpiac 
teljes potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a készségek 
javítása, valamint az európai munkaerőpiac 
teljes potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. Fontos, hogy a 
tagállamok, az olyan intézkedések 
bevezetésekor, mint a határlezárások a 
Covid19 terjedésének enyhítése céljából, 
figyelembe vegyék az utazó 
munkavállalókat, köztük a határ menti 
ingázókat, például egészség és biztonság, 
adók és szociális biztonság tekintetében, 
valamint hogy lehetővé tegyék számukra 
és családtagjaik számára, hogy a lehető 
könnyebben kelhessenek át a nemzeti 
határokon munka vagy egyéb 
létfontosságú igény céljából, mint például 
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orvos felkeresése vagy fontos hivatalos 
feladatok teljesítése egy másik 
tagállamban, figyelembe véve a 
járványügyi helyzetet. A tagállamoknak 
továbbá meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

Or. sk

Módosítás 204
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 – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
biztosítva a határokon átjáró dolgozók 
számára az őket megillető jogokat és az 
igazságos munkakörülményeket, továbbá 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak fontos 
lesz figyelembe venniük az utazó 
munkavállalókat, ideértve a határ menti 
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„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

ingázókat is, amikor olyan intézkedéseket 
hajtanak végre, mint amilyen a határok 
lezárása volt a COVID19-járvány 
hatásainak enyhítése érdekében, például 
az egészség és biztonság, az adók és a 
szociális biztonság, valamint a 
koordináció szempontjából. A 
tagállamoknak továbbá meg kell 
akadályozniuk a meglévő szabályokkal 
való visszaéléseket, és orvosolniuk kell az 
egyes régiókból folyó „agyelszívás” 
hátterében álló okokat, többek között 
megfelelő regionális fejlesztéssel.

Or. en

Módosítás 205
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
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára, 
fejlesztve a jogosultságaik és juttatásaik 
hordozhatóságát és javítva a velük 
kapcsolatban a nemzeti közigazgatások 
között zajló együttműködést. Meg kell 
szüntetni az oktatás és a képzés, a 
foglalkoztatói és az egyéni nyugdíjak, 
valamint a képesítések elismerése terén a 
mobilitás útjában álló akadályokat. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
közigazgatási eljárások ne akadályozzák 
szükségtelenül a más tagállamokból 
származó, vagy egy másik tagállamban 
lakó munkavállalók foglalkoztatását. A 



AM\1204616HU.docx 73/98 PE650.691v01-00

HU

szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

tagállamoknak teljes mértékben el kell 
kötelezniük magukat a közszolgáltatások 
digitalizációja mellett a méltányos 
munkavállalói mobilitás előmozdítása 
érdekében, különösen ami a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációját illeti. 
A tagállamoknak továbbá meg kell 
akadályozniuk a meglévő szabályokkal 
való visszaéléseket, és orvosolniuk kell az 
egyes régiókból folyó „agyelszívás” 
hátterében álló okokat, többek között 
megfelelő regionális fejlesztéssel.

Or. fr

Módosítás 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 

A tanulói és dolgozói mobilitást mint 
alapvető jogot és szabad döntést 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
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többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

Or. it

Módosítás 207
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

A tanulói és dolgozói mobilitást 
megfelelően támogatni kell a 
foglalkoztathatóság és a készségek javítása, 
valamint az európai munkaerőpiac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében, 
igazságos feltételeket biztosítva a 
határokon átjáró dolgozók számára és 
javítva a velük kapcsolatban a nemzeti 
közigazgatások között zajló 
együttműködést. Meg kell szüntetni az 
oktatás és a képzés, a foglalkoztatói és az 
egyéni nyugdíjak, valamint a képesítések 
elismerése terén a mobilitás útjában álló 
akadályokat. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási 
eljárások ne akadályozzák szükségtelenül a 
más tagállamokból származó, vagy egy 
másik tagállamban lakó munkavállalók, 
illetve a határ menti ingázók 
foglalkoztatását. A tagállamoknak továbbá 
meg kell akadályozniuk a meglévő 
szabályokkal való visszaéléseket, és 
orvosolniuk kell az egyes régiókból folyó 
„agyelszívás” hátterében álló okokat, 
többek között megfelelő regionális 
fejlesztéssel.

Or. en
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Módosítás 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős sokkhatások kezelése 
érdekében a tagállamoknak 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 209
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 – 7 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a hatékonyabb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények elérése érdekében a meglévő 
nemzeti gyakorlatokra építve biztosítaniuk 
kell a szociális partnerek időszerű és 
érdemi részvételét a foglalkoztatási, a 
szociális és adott esetben a gazdasági 
reformok és szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatások révén. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
társadalmi párbeszédet és a kollektív 
tárgyalásokat. A szociális partnereket – 
autonómiájuk és a kollektív fellépéshez 

A tagállamoknak a hatékonyabb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények elérése érdekében a meglévő 
nemzeti gyakorlatokra építve biztosítaniuk 
kell a szociális partnerek időszerű és 
érdemi részvételét a foglalkoztatási, a 
szociális és adott esetben a gazdasági 
reformok és szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatások révén. A 
tagállamoknak meg kell erősíteniük és elő 
kell mozdítaniuk a társadalmi párbeszédet 
és a kollektív tárgyalásokat, valamint 
lépéseket kell tenniük a kollektív 
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való joguk teljes tiszteletben tartása mellett 
– arra kell ösztönözni, hogy az őket érintő 
kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződéseket kössenek.

tárgyalások hatályának kiszélesítéséért, 
többek között a nem szabványos 
foglalkoztatási formák esetében is. A 
szociális partnereket – autonómiájuk és a 
kollektív fellépéshez való joguk teljes 
tiszteletben tartása mellett – arra kell 
ösztönözni, hogy az őket érintő 
kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződéseket kössenek.

Or. en

Módosítás 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a hatékonyabb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények elérése érdekében a meglévő 
nemzeti gyakorlatokra építve biztosítaniuk 
kell a szociális partnerek időszerű és 
érdemi részvételét a foglalkoztatási, a 
szociális és adott esetben a gazdasági 
reformok és szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatások révén. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
társadalmi párbeszédet és a kollektív 
tárgyalásokat. A szociális partnereket – 
autonómiájuk és a kollektív fellépéshez 
való joguk teljes tiszteletben tartása mellett 
– arra kell ösztönözni, hogy az őket érintő 
kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződéseket kössenek.

A tagállamoknak a hatékonyabb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények elérése érdekében a meglévő 
nemzeti gyakorlatokra építve biztosítaniuk 
kell a szociális partnerek időszerű és 
érdemi részvételét a foglalkoztatási, a 
szociális és adott esetben a gazdasági 
reformok és szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatások révén. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
a társadalmi párbeszéd és a kollektív 
tárgyalások megerősítése és előmozdítása 
céljából. A szociális partnereket – 
autonómiájuk és a kollektív fellépéshez 
való joguk teljes tiszteletben tartása mellett 
– arra kell ösztönözni, hogy az őket érintő 
kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződéseket kössenek.

Or. en

Módosítás 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
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Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a hatékonyabb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények elérése érdekében a meglévő 
nemzeti gyakorlatokra építve biztosítaniuk 
kell a szociális partnerek időszerű és 
érdemi részvételét a foglalkoztatási, a 
szociális és adott esetben a gazdasági 
reformok és szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatások révén. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
társadalmi párbeszédet és a kollektív 
tárgyalásokat. A szociális partnereket – 
autonómiájuk és a kollektív fellépéshez 
való joguk teljes tiszteletben tartása mellett 
– arra kell ösztönözni, hogy az őket érintő 
kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződéseket kössenek.

A tagállamoknak – a meglévő nemzeti 
gyakorlatokra építve, valamint a 
hatékonyabb és intenzívebb szociális 
párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági 
eredmények előmozdítása és elérése 
érdekében – biztosítaniuk kell a szociális 
partnerek kellő időben történő és érdemi 
részvételét a foglalkoztatási, a szociális és 
adott esetben a társadalmi reformok és 
szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között a szociális 
partnerek kapacitásának növeléséhez 
nyújtott támogatás révén. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell a társadalmi párbeszédet 
és a kollektív tárgyalásokat. A szociális 
partnereket – autonómiájuk és a kollektív 
fellépéshez való joguk teljes tiszteletben 
tartása mellett – arra kell ösztönözni, hogy 
az őket érintő kérdésekben tárgyalásokat 
folytassanak és kollektív szerződéseket 
kössenek.

Or. fr

Módosítás 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben – a meglévő nemzeti 
gyakorlatokra építve – a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a témában érintett 
társadalmi szervezetek foglalkoztatási és 
szociális kérdésekkel kapcsolatos 
tapasztalatait.

Adott esetben – a meglévő nemzeti 
gyakorlatokra építve – a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a témában érintett 
társadalmi szervezetek foglalkoztatási és 
szociális kérdésekkel kapcsolatos 
tapasztalatait, ideértve a minőségi 
munkavégzés kapcsán akadályokkal 
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szembesülő képviselőcsoportokat.

Or. pl

Módosítás 213
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 – 7 iránymutatás – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A COVID19-járvány kapcsán 
létfontosságú az egészséges és biztonságos 
munkahely a megfertőződéssel, valamint a 
vírus és más betegségek terjesztésével 
összefüggő kockázatok leküzdése 
érdekében. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
munkáltatók komolyan veszik a 
munkavállalók egészségével és 
biztonságával kapcsolatos felelősségüket, 
valamint hogy megfelelő információkat 
biztosítanak számukra és képviselőik 
számára, kockázatértékeléseket készítenek 
és megelőző intézkedéseket hoznak. A 
munkaerőpiacok működésének javítása 
érdekében a tagállamoknak be kell 
fektetniük a munkahelyi 
egészségvédelembe és biztonságba, és 
megfelelő eszközöket és rendelkezéseket 
kell biztosítaniuk a munkaügyi 
felügyeletek vagy a szakszervezetek 
egészségügyi és biztonsági képviselői 
számára.

Or. en

Módosítás 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
Samira Rafaela
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak együtt kell működniük, 
hogy szociális védelmi rendszert tudjanak 
biztosítani a határ menti ingázó 
munkavállalók és a más tagállamban élő 
és dolgozó önálló vállalkozók számára. A 
szociális védelmi rendszer 
modernizációjának hozzá kell járulnia az 
európai munkaerőpiac alapelveinek 
megvalósításához, azaz a fenntartható, 
univerzális és határokon átnyúló szociális 
védelem biztosításához. Így lesz 
garantálható a szociális védelmi 
rendszerek nyújtotta támogatás 
hatékonysága, az elérhető védelem terén 
fennálló hiányosságok orvoslása és a 
határ menti ingázó munkaerő 
termelékenysége.

Or. en

Módosítás 215
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac megfelelő működését 
garantálni kell az alapvető termékek 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak együtt 
kell működniük a tagállamok közötti 
szabad mozgás és az áruk zökkenőmentes 
áramlásának biztonságos helyreállítása, 
és ezáltal az ellátási lánc 
megszakadásainak elkerülése érdekében.

Or. es
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Módosítás 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 7 iránymutatás – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak kezelniük kell a 
COVID19-válság munkaerőpiaci hatásait 
a szolgáltatásaikat felfüggeszteni 
kényszerülő munkáltatók átmeneti 
„technikai munkanélküliséggel” sújtott 
munkavállalóinak, valamint az önálló 
vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak 
nyújtott támogatások által, utóbbiak 
esetén azzal a céllal, hogy meg tudják 
tartani alkalmazottjaikat, illetve folytatni 
tudják tevékenységüket.

Or. en

Indokolás

A COVID19-válság munkaerőpiaci hatása már most is jelentős, és ez csak fokozódni fog a 
járvány további szakaszaiban és a terjedés megfékezését célzó megelőző intézkedések 
hatására. Kulcsfontosságúak az egyének számára stabil jövedelmet, a kisvállalkozások 
számára a munkahelyek megőrzését, valamint az önálló vállalkozók számára a tevékenységük 
folytatását és a megélhetésüket biztosító intézkedések, hogy elkerüljük a kiugró 
munkanélküliséget, a munkahelyek tömeges megszűnését és a vállalatok nagyszámú 
bezárását, valamint hogy könnyebbé tegyük a járványt követő gazdasági helyreállást.

Módosítás 217
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 

A tagállamoknak a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen küzdeniük kell a 
munkaerőpiacon, és aktívan támogatniuk 
kell az esélyegyenlőséget.
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számára,  tekintettel a regionális és 
területi dimenzióra is. Egyenlő 
bánásmódot kell biztosítaniuk a 
foglalkoztatás, a szociális védelem, az 
egészség és a tartós ápolás-gondozás, az 
oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

Or. de

Módosítás 218
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 – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
szociális jogokat és a mindenki előtt 
nyitott, befogadó munkaerőpiacokat a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
ellen fellépő hatékony intézkedések 
bevezetésével és a munkapiaci 
esélyegyenlőség érvényre juttatásával az 
alulképviselt csoportok számára, tekintettel 
a regionális és területi dimenzióra is. 
Biztosítaniuk kell az ugyanott végzett 
egyenlő munkáért az egyenlő díjazást és 
az egyenlő jogokat, valamint egyenlő 
bánásmódot kell biztosítaniuk a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, a lakhatás, az oktatás és az 
árukhoz és a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés tekintetében nemi és faji vagy 
etnikai hovatartozástól, nemzetiségtől, 
vallástól vagy meggyőződéstől, 
fogyatékosságtól, kortól és szexuális 
irányultságtól függetlenül.
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Or. en

Módosítás 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

Figyelembe véve a Covid19-járvány által 
okozott jelenlegi, további hosszan tartó 
társadalmi és gazdasági nehézségeket, a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat. Ennek érdekében a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
ellen fellépő hatékony intézkedéseket kell 
bevezetni és  érvényre kell juttatni a 
munkapiaci esélyegyenlőséget az 
alulképviselt csoportok számára, tekintettel 
a regionális és területi dimenzióra is. 
Egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk a 
foglalkoztatás, a szociális védelem, az 
egészség és a tartós ápolás-gondozás, az 
oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

Or. pl

Módosítás 220
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
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valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
várható jövőbeli egészségügyi 
problémáktól, kortól és szexuális 
irányultságtól függetlenül.

Or. sk

Módosítás 221
José Manuel Fernandes

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
versenyképes, nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

Or. pt
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Módosítás 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
mindenki előtt nyitott, befogadó 
munkaerőpiacokat a megkülönböztetés 
valamennyi formája ellen fellépő hatékony 
intézkedések bevezetésével és a 
munkapiaci esélyegyenlőség érvényre 
juttatásával az alulképviselt csoportok 
számára, tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
minden jogszerű lakos előtt nyitott, 
befogadó munkaerőpiacokat a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
ellen fellépő hatékony intézkedések 
bevezetésével és a munkapiaci 
esélyegyenlőség érvényre juttatásával, 
tekintettel a regionális és területi 
dimenzióra is. Egyenlő bánásmódot kell 
biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális 
védelem, az egészség és a tartós ápolás-
gondozás, az oktatás és az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében nemi és faji vagy etnikai 
hovatartozástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól 
és szexuális irányultságtól függetlenül.

Or. en

Módosítás 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, ösztönözve a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 

A tagállamoknak javítaniuk kell szociális 
védelmi rendszereiket annak érdekében, 
hogy hatékony, eredményes és megfelelő 
szociális védelmet biztosítsanak 
valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, ösztönözve a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 
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ellátórendszerek kialakítása révén. Az 
általános megközelítések szelektív 
módszerekkel való kiegészítése növelni 
fogja a szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

ellátórendszerek fokozatos kialakításának 
javítása révén, a legszegényebb és 
legkiszolgáltatottabb csoportok javára. Az 
általános megközelítések szelektív 
módszerekkel való kiegészítése növelni 
fogja a szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek javításának meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget és személyreszabottságot kell 
eredményeznie.

Or. it

Módosítás 224
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 – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, ösztönözve a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 
ellátórendszerek kialakítása révén. Az 
általános megközelítések szelektív 
módszerekkel való kiegészítése növelni 
fogja a szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
szociális védelmi rendszereiket célzó 
megfelelő beruházásokról annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
valamennyi életszakaszban, küzdve a 
szegénység ellen, elősegítve a társadalmi 
befogadást és a felfelé irányuló társadalmi 
konvergenciát, támogatva a 
munkaerőpiaci részvételt és az 
egyenlőtlenségek kezelését, többek között 
az adó- és szociális ellátórendszerek 
kialakítása révén. Az általános 
megközelítések szelektív módszerekkel 
való kiegészítése növelni fogja a szociális 
védelmi rendszerek hatékonyságát. A 
szociális védelmi rendszerek fejlesztésének 
meg kell könnyítenie a hozzáférést, 
valamint jobb minőséget, 
személyreszabottságot és fenntarthatóságot 
kell eredményeznie
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Módosítás 225
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
I melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, ösztönözve a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 
ellátórendszerek kialakítása révén. Az 
általános és a szelektív megközelítések 
ötvözése növeli a szociális védelmi 
rendszerek hatékonyságát. A szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítésének meg 
kell könnyítenie a hozzáférést, valamint 
jobb minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
mindenki számára valamennyi 
életszakaszban, elősegítve a társadalmi 
befogadást és a társadalmi felzárkózást, 
ösztönözve a munkaerőpiaci részvételt és 
az egyenlőtlenségek kezelését, többek 
között az adó- és szociális ellátórendszerek 
kialakítása révén. Az általános és a 
szelektív megközelítések ötvözése növeli a 
szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

Or. fr

Módosítás 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 

A tagállamoknak korszerűsíteniük kell 
szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmet biztosítsanak 
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valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, ösztönözve a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 
ellátórendszerek kialakítása révén. Az 
általános megközelítések szelektív 
módszerekkel való kiegészítése növelni 
fogja a szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

valamennyi életszakaszban, elősegítve a 
társadalmi befogadást és a társadalmi 
felzárkózást, támogatva a munkaerőpiaci 
részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, 
többek között az adó- és szociális 
ellátórendszerek kialakítása révén. Az 
általános megközelítések szelektív 
módszerekkel való kiegészítése növelni 
fogja a szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságát. A szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítésének meg kell 
könnyítenie a hozzáférést, valamint jobb 
minőséget, személyreszabottságot és 
fenntarthatóságot kell eredményeznie

Or. pl

Módosítás 227
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek megfelelő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 
biztosítaniuk a rászorulók számára, és 
ösztönözniük kell az embereket a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
aktív részvételre célzott szociális 
szolgáltatások révén is.

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek 
tisztességes foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
számára, és ösztönözniük kell az 
embereket a munkaerőpiacon és a 
társadalomban való aktív részvételre 
célzott szociális szolgáltatások révén is.

Or. sk

Módosítás 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek megfelelő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 
biztosítaniuk a rászorulók számára, és 
ösztönözniük kell az embereket a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
aktív részvételre célzott szociális 
szolgáltatások révén is.

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek megfelelő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 
biztosítaniuk a rászorulók számára, és 
támogatniuk kell az embereket a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
aktív részvételben célzott szociális 
szolgáltatások révén is.

Or. pl

Módosítás 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek megfelelő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 
biztosítaniuk a rászorulók számára, és 
ösztönözniük kell az embereket a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
aktív részvételre célzott szociális 
szolgáltatások révén is.

A tagállamoknak dolgozniuk kell az aktív 
befogadás három ágának fejlesztésén és 
integrálásán, melyek a megfelelő 
jövedelemtámogatás, a befogadó 
munkaerőpiacok és a minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
egyéni szükségleteknek megfelelően. A 
szociális védelmi rendszereknek megfelelő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell 
biztosítaniuk a rászorulók számára, és 
ösztönözniük kell az embereket a 
munkaerőpiacon és a társadalomban való 
aktív részvételre célzott szociális 
szolgáltatások révén is.

Or. en
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Indokolás

Az „aktív befogadás három ágának” egyike az érvényes szövegezés szerint a „minőségi 
szolgáltatások”, ezért javasoljuk a „támogató” jelző törlését.

Módosítás 230
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 – 8 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A rászorulók és a kiszolgáltatott helyzetben 
levők számára megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítani. A 
fogyatékossággal élő személyek sajátos 
szükségleteire – így az akadálymentességre 
– figyelemmel kell lenni e szolgáltatások 
nyújtása során is. A hajléktalanság 
kérdésével külön kell foglalkozni.

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A rászorulók és a kiszolgáltatott helyzetben 
levők számára megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítani. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk továbbá, hogy biztosítsák a 
méltányos átállást a meglévő lakóépületek 
energiahatékonyságának javítása 
tekintetében, valamint hogy az 
energiaszegénység problémáját a zöld 
megállapodással összefüggésben 
megfelelően kezeljék. A fogyatékossággal 
élő személyek sajátos szükségleteire – így 
az akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön kell 
foglalkozni, a „lakhatás mindenekelőtt” 
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megközelítésből kiindulva.

Or. fr

Módosítás 231
Guido Reil

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdéss

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön kell 
foglalkozni.

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
COVID-19 válság gazdasági 
következményei az egyes tagállamokban a 
hajléktalanság fokozódásához vezettek. 
Ezenkívül az intézkedések és kijárási 
korlátozások a családon belüli erőszak 
jelentős gyakoribbá válásához vezetnek. A 
tagállamoknak célzott intézkedésekkel fel 
kell lépniük e tendenciák ellen.

Or. de
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Módosítás 232
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön 
foglalkozni kell.

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, kiemelt 
hangsúlyt fektetve a dolgozói szegénység, 
a gyermekek, az idős emberek, az 
egyedülálló szülők és különösen az 
egyedülálló anyák, az etnikai kisebbségek, 
a migránsok, a fogyatékossággal élő 
személyek és a hajléktalanság kérdésére. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapvető szolgáltatásokhoz 
mindenki hozzáférhessen, ideértve a 
gyermekeket is. A tagállamoknak 
megfelelő szociális bérlakáshoz jutást vagy 
lakhatási támogatást kell biztosítaniuk a 
rászorulók és a kiszolgáltatott helyzetben 
levő személyek részére. A 
fogyatékossággal élő személyek sajátos 
szükségleteire – így az akadálymentességre 
– figyelemmel kell lenni e szolgáltatások 
nyújtása során is. A hajléktalanság 
kérdésével külön foglalkozni kell.

Or. en

Módosítás 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön 
foglalkozni kell.

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így az inkluzív 
kisgyermekkori nevelés és gondozás, az 
iskolán kívüli gondozás, az oktatás, a 
képzés, a lakhatás, az egészségügyi 
szolgáltatások és a tartós ápolás-gondozás 
– rendelkezésre állása elengedhetetlen az 
esélyegyenlőség biztosításához. Külön 
figyelmet kell fordítani a szegénység elleni 
küzdelemre, valamint többek között a 
mozgáskorlátozott személyeket, valamint a 
munkahelyi és gyermekszegénységet 
megtapasztaló személyeket érintő 
társadalmi kirekesztésre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön 
foglalkozni kell.

Or. pl

Módosítás 234
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
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elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire – így az 
akadálymentességre – figyelemmel kell 
lenni e szolgáltatások nyújtása során is. A 
hajléktalanság kérdésével külön 
foglalkozni kell.

elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 
hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A tagállamoknak megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítaniuk a rászorulók 
és a kiszolgáltatott helyzetben levő 
személyek részére. A fogyatékossággal élő 
személyek sajátos szükségleteire 
figyelemmel kell lenni e szolgáltatások 
nyújtása során is, és biztosítani kell az 
ezekhez a szolgáltatásokhoz, köztük a 
környezethez való teljes körű hozzáférést. 
A hajléktalanság kérdésével külön 
foglalkozni kell.

Or. sk

Módosítás 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Különös figyelmet kell 
fordítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, és ennek 
keretében a dolgozói és a 
gyermekszegénységre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz mindenki 

A megfizethető, hozzáférhető és minőségi 
szolgáltatások – így a kisgyermekkori 
nevelés és gondozás, az iskolán kívüli 
gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, 
az egészségügyi szolgáltatások és a tartós 
ápolás-gondozás – rendelkezésre állása 
elengedhetetlen az esélyegyenlőség 
biztosításához. Fokozni kell a szegénység, 
az anyagi nélkülözés és a társadalmi 
kirekesztés, és különösen a dolgozói és a 
gyermekszegénység elleni küzdelmet. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapvető szolgáltatásokhoz 
mindenki hozzáférhessen, ideértve a 
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hozzáférhessen, ideértve a gyermekeket is. 
A rászorulók és a kiszolgáltatott helyzetben 
levők számára megfelelő szociális 
bérlakáshoz jutást vagy lakhatási 
támogatást kell biztosítani. A 
fogyatékossággal élő személyek sajátos 
szükségleteire – így az akadálymentességre 
– figyelemmel kell lenni e szolgáltatások 
nyújtása során is. A hajléktalanság 
kérdésével külön kell foglalkozni.

gyermekeket is. A rászorulók és a 
kiszolgáltatott helyzetben levők számára 
megfelelő szociális bérlakáshoz jutást vagy 
lakhatási támogatást kell biztosítani. A 
fogyatékossággal élő személyek sajátos 
szükségleteire – így az akadálymentességre 
– figyelemmel kell lenni e szolgáltatások 
nyújtása során is. A hajléktalanság 
kérdésével külön kell foglalkozni.

Or. fr

Módosítás 236
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a fenntarthatóság 
hosszú távú megőrzése mellett – 
biztosítaniuk kell a minőségi és 
megfizethető megelőző és gyógyító 
egészségügyi ellátáshoz és a tartós ápolás-
gondozáshoz való időben történő 
hozzáférést.

A tagállamoknak – az egészségügyi 
rendszer fenntarthatóságának hosszú távú 
megőrzése mellett – biztosítaniuk kell a 
minőségi és megfizethető megelőző és 
gyógyító egészségügyi ellátáshoz és a 
tartós ápolás-gondozáshoz való időben 
történő hozzáférést anélkül, hogy nagyobb 
felelősséget helyeznének az egyénekre.

Or. sk

Módosítás 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a fenntarthatóság hosszú 
távú megőrzése mellett megfizethető 
egészségügyi megelőző és gyógyító 
ellátást, valamint minőségi tartós ápolás-

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
megfizethető egészségügyi megelőző és 
gyógyító ellátáshoz, valamint minőségi 
tartós ápolás-gondozáshoz való egyetemes 
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gondozást kell biztosítaniuk. és megfelelő időben történő hozzáférést.

Or. it

Módosítás 238
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 – 8 iránymutatás – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a fenntarthatóság 
hosszú távú megőrzése mellett – 
biztosítaniuk kell a minőségi és 
megfizethető megelőző és gyógyító 
egészségügyi ellátáshoz és a tartós ápolás-
gondozáshoz való időben történő 
hozzáférést.

A tagállamoknak – a fenntarthatóság 
hosszú távú megőrzése mellett – 
biztosítaniuk kell a megelőző és gyógyító 
közegészségügyi ellátáshoz és a minőségi 
tartós ápolás-gondozáshoz való időben 
történő hozzáférést, valamint növelniük 
kell az ezen területekre irányuló 
beruházások mértékét.

Or. en

Módosítás 239
Margarita de la Pisa Carrión

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak kötelessége az idősek 
egészségének biztosítása, kórházi 
ellátásuk és kezelésük garantálása, 
valamint kerülniük kell az életkoron 
alapuló mindenfajta megkülönböztetést.

Or. es
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Módosítás 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét és fenntarthatóságát, 
egyenlő esélyeket biztosítva a nőknek és a 
férfiaknak a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez, többek között a megfelelő 
jövedelmet biztosító kiegészítő rendszerek 
révén. A nyugdíjreformokat a munkával 
töltött életszakaszt meghosszabbító 
intézkedésekkel – például a tényleges 
nyugdíjkorhatár felemelésével – kell 
alátámasztani, és azokat a tevékeny 
időskorra vonatkozó stratégiák keretébe 
kell foglalni. A tagállamoknak konstruktív 
párbeszédet kell kialakítaniuk a szociális 
partnerekkel és a téma más érdekeltjeivel, 
és gondoskodniuk kell a reformok kellően 
fokozatos bevezetéséről.

A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét, egyenlő esélyeket 
biztosítva a nőknek és a férfiaknak a 
nyugdíjjogosultság megszerzéséhez, 
többek között a megfelelő jövedelmet 
biztosító kiegészítő rendszerek révén, 
biztosítva a teljes körű védelmet a 
szegénységgel szemben. A 
nyugdíjreformokat a maximális 
méltányosság garantálása kell, hogy 
vezérelje, és azokat a tevékeny időskorra 
vonatkozó stratégiák keretébe kell foglalni. 
A szóban forgó reformoknak biztosítania 
kell a munkavállalók számára, hogy 
megválaszthassák a nyugdíjba vonulást 
megelőzően elérendő életkort és a 
munkaviszonyban eltöltött időt, és 
ösztönöznie kell a generációs átmenetet 
mint a nyugdíjazáshoz közel álló 
munkavállalók munkaidejének 
csökkentésére szolgáló eszközt a fiatalok 
felvétele során. Ebben az értelemben mind 
a fiatalok foglalkoztatását, mind a 
munkavállalók nyugdíjba vonulás során 
történő segítését ösztönözni kívánjuk, 
garantálva a tudás és a tapasztalat 
generációk közötti átadását. A 
tagállamoknak konstruktív párbeszédet kell 
kialakítaniuk a szociális partnerekkel és a 
téma más érdekeltjeivel, és gondoskodniuk 
kell a reformok kellően fokozatos 
bevezetéséről.

Or. it
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Módosítás 241
Miriam Lexmann

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 iránymutatás – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét és fenntarthatóságát, 
egyenlő esélyeket biztosítva a nőknek és a 
férfiaknak a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez, többek között a megfelelő 
jövedelmet biztosító kiegészítő rendszerek 
révén. A nyugdíjreformokat a munkával 
töltött életszakaszt meghosszabbító 
intézkedésekkel – például a tényleges 
nyugdíjkorhatár felemelésével – kell 
alátámasztani, és azokat a tevékeny 
időskorra vonatkozó stratégiák keretébe 
kell foglalni. A tagállamoknak konstruktív 
párbeszédet kell kialakítaniuk a szociális 
partnerekkel és a téma más érdekeltjeivel, 
és gondoskodniuk kell a reformok kellően 
fokozatos bevezetéséről.

A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét és fenntarthatóságát, 
egyenlő esélyeket biztosítva a nőknek és a 
férfiaknak a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez, többek között a 
tisztességes jövedelmet biztosító kiegészítő 
rendszerek révén. A nyugdíjreformokat a 
munkával töltött életszakaszt 
meghosszabbító intézkedésekkel – például 
a tényleges nyugdíjkorhatár felemelésével 
– kell alátámasztani, és azokat a tevékeny 
időskorra vonatkozó stratégiák keretébe 
kell foglalni, tiszteletben tartva az idősebb 
polgárok azon döntéseit, hogy hosszabb 
ideig kívánnak gazdaságilag aktívak 
maradni, illetve nem akarnak tovább jelen 
lenni a munkaerőpiacon. A tagállamoknak 
konstruktív párbeszédet kell kialakítaniuk a 
szociális partnerekkel és a téma más 
érdekeltjeivel, és gondoskodniuk kell a 
reformok kellően fokozatos bevezetéséről.
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A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét és fenntarthatóságát, 
egyenlő esélyeket biztosítva a nőknek és a 
férfiaknak a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez, többek között a megfelelő 
jövedelmet biztosító kiegészítő rendszerek 
révén. A nyugdíjreformokat a munkával 
töltött életszakaszt meghosszabbító 
intézkedésekkel – például a tényleges 
nyugdíjkorhatár felemelésével – kell 
alátámasztani, és azokat a tevékeny 
időskorra vonatkozó stratégiák keretébe 
kell foglalni. A tagállamoknak konstruktív 
párbeszédet kell kialakítaniuk a szociális 
partnerekkel és a téma más érdekeltjeivel, 
és gondoskodniuk kell a reformok kellően 
fokozatos bevezetéséről.

A növekvő élettartam és a demográfiai 
változások összefüggésében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
számára a nyugdíjrendszerek 
megfelelőségét és fenntarthatóságát, 
egyenlő esélyeket biztosítva a nőknek és a 
férfiaknak a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez az állami vagy a 
foglalkoztatói rendszerek keretében a 
szegénységi küszöb feletti tisztességes 
nyugdíjjövedelem biztosítása érdekében. A 
nyugdíjreformokat a munkával töltött 
életszakasz alatti egészséget biztosító 
intézkedésekkel kell alátámasztani, meg 
kell szüntetni a tényleges és a törvényben 
előírt nyugdíjkorhatár közötti különbséget, 
valamint be kell vezetni a tevékeny 
időskorra vonatkozó stratégiákat. A 
tagállamoknak konstruktív párbeszédet kell 
kialakítaniuk a szociális partnerekkel és a 
téma más érdekeltjeivel, és gondoskodniuk 
kell a reformok kellően fokozatos 
bevezetéséről.
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