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Módosítás  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel a rendkívül egyenlőtlen 

gazdasági fejlődés és adósságteher, a 

magas munkanélküliség, a gyengülő 

szociális és munkajogok, valamint a 

fokozódó társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek megkövetelik az Unió 

által jelenleg gyakorolt politikákkal való 

szakítást, és – mind nemzeti, mind pedig 

uniós szinten – olyan politikák felé való 

elmozdulást igényelnek, amelyek erősítik 

a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy mindenki számára megteremtsék a 

jólétet, a javak méltányos elosztását, a 

fenntartható gazdasági növekedést, a 

teljes foglalkoztatást, a foglalkoztatás 

biztonságát és a szociális védelmet, a 

minőség előírását, az egyetemes és 

ingyenes közszolgáltatásokat, a 

környezetvédelmi jólétet természetes, 

egészséges lakókörnyezettel, az oktatásba 

és az infrastruktúrába történő beruházást, 

a méltóságteljes életet az idősek számára, 

valamint a megfizethető lakhatást, 

energiát és kommunikációt; mivel mind 

uniós, mind tagállami szinten holisztikus 

szakpolitikákra van szükség a szegénység, 

a társadalmi kirekesztés és a jövedelmet 

illető különbségek elleni, konkrétan az 

újraelosztási politikák és a munkahelyeket 
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teremtő közberuházások révén zajló 

küzdelem érdekében; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 2 

Módosítás  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

A b preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ab. mivel az Unió szakpolitikai 

döntései következtében tovább nőtt a 

demokratikus deficit, és sok polgár érzi 

úgy, hogy az intézmények nem képviselik 

őt; mivel ez hatalmas probléma, amelyet 

kizárólag megnövelt átláthatósággal és 

nyitottsággal, valamint az emberi jogok és 

a demokrácia értékeinek védelmével lehet 

orvosolni, ideértve a polgárok fokozottabb 

bevonását, a békét, a toleranciát, a 

fejlődést, a szolidaritást és a népek közötti 

együttműködést; 

  

 Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 3 

Módosítás  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. konkrét javaslatok végrehajtását 

sürgeti a kollektív tárgyaláshoz való jog 

(mint a jogok megőrzésének és 

erősítésének kulcsfontosságú eszköze) 

garantálása és előmozdítása érdekében, és 

sürgeti a Bizottságot, hogy kötelezze el 

magát az ugyanazon munkahelyen végzett 

egyenlő munkáért minden 

munkavállalónak járó egyenlő díjazás 

elvének megerősítése mellett, ezzel 

összefüggésben pedig arra, hogy 

elismerjen minden kollektív 

megállapodást, köztük a kihelyezett 

munkavállalókkal kapcsolatosakat is; 

határozottan helytelenít minden olyan 

próbálkozást, amely a kollektív fellépések 

– köztük a szakszervezetekbe 

tömörüléshez, a kollektív tárgyalásokhoz 

és a sztrájkoláshoz való jog – 

ellehetetlenítésére irányul; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 4 

Módosítás  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b.  sürgeti a Bizottságot, hogy az 

egyenlőtlenség, a szegénység és a szociális 

kirekesztés elleni küzdelmet helyezze 

szakpolitikái középpontjába; ismételten 

felhívja a Bizottságot, hogy olyan 

gazdasági modell mellett kötelezze el 

magát, amely a részvényesek vagyonának 

gyarapítása helyett a jogokat biztosító 

munkahelyek létrehozására törekszik, és 

elkötelezettséget szorgalmaz a 

közszolgáltatások erősítésére a vagyont a 

közszektorból a magánszektorba átvivő és 

a munkavállalói jogokat gyengítő 

privatizáció helyett; hangsúlyozza, hogy 

további intézkedésekre van szükség, 

többek között két kezdeményezésre: 

egyrészt egy olyan, a szociális politikákat 

tagállami szinten támogató szociális 

beruházási tervre, amely támogatja a 

tagállamokban a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való ingyenes és 

egyenlő hozzáférést, köztük az 

igazságszolgáltatáshoz, oktatáshoz, 

egészségügyi ellátáshoz, tisztességes 

lakhatáshoz, gyermek- és 

idősgondozáshoz való jogot, másrészt egy 

integrált, szegénység elleni stratégiára 

irányuló javaslatra, amely egy olyan 

minimumjövedelem-rendszer tagállami 
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szinten való létrehozására is kitér, amely 

garantálja az egyes tagállamokban 

érvényes átlagjövedelem bizonyos 

százalékát, ahol a legalább 60%-os arány 

a minimális referenciaérték, ami fontos 

lépés a szegénység felszámolásában; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Módosítás  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. hangsúlyozza a nők jogait és a 

nemek közötti egyenlőséget előmozdító 

szakpolitikai kezdeményezések 

fontosságát; tudomásul veszi a munka és 

a magánélet közötti egyensúllyal 

kapcsolatos csomagot, amely a szülői, 

apasági és az ápolási szabadságra 

vonatkozó, új vagy szigorúbb 

minimumkövetelményekre irányuló 

javaslatokat tartalmaz; ugyanakkor 

ragaszkodik ahhoz, hogy a 

kezdeményezések feleljenek meg a 

Parlament szülési szabadságról szóló 

irányelvre vonatkozó álláspontjának, 14 

hétről 20 hétre emelve a teljes fizetést 

biztosító szülési szabadság minimális 

időtartamát, illetve létrehozva a fizetett 

apasági szabadsághoz való kötelező jogot; 

üdvözli az arra irányuló javaslatot, hogy a 

szülői szabadsághoz való jog a szülők 

egyéni jogává váljék; úgy véli, hogy 

valamennyi tagállamban konkrét 

intézkedéseket kell hozni a nők és a 

férfiak számára a munka és a magánélet 

közötti egyensúly javítására, és hogy 

lépésekre van szükség a 100%-ban fizetett 

szülői szabadság időtartamának növelése 

érdekében, végső soron pedig el kell 

mozdulni a szülői szabadság egyenlőbb 
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rendszere felé; 

Or. en 
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Módosítás  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 d bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1d.  hangsúlyozza, hogy az említett 

politikákat egy olyan foglalkoztatási és 

növekedési paktumnak kell felváltania, 

amely az emberek és a munkavállalók 

javát szolgáló, új gazdasági, szociális és 

környezetvédelmi politikákat tartalmaz, 

konkrétan a környezeti szempontból 

fenntartható, inkluzív növekedés, a 

minőségi és biztonságos foglalkoztatás, 

valamint a szociális és regionális kohézió 

előmozdítása révén; hangsúlyozza, hogy 

ezen új együttműködés keretében a 

tagállamoknak vissza kell nyerniük a saját 

igényeiknek legjobban megfelelő 

gazdaságpolitikákról való döntés 

képességét, míg uniós szinten a 

döntéshozatali folyamatnak biztosítania 

kell a demokratikus elszámoltathatóságot 

és átláthatóságot, amely kiterjed az 

Európai Parlamentre és a nemzeti 

parlamentekre, továbbá garantálja a 

tagállami szinten hozott, az összes 

érintettel folytatott átfogó párbeszédet 

tükröző döntések teljes mértékű 

tiszteletben tartását; sürgeti a Bizottságot, 

hogy indítson vitát a tagállamok és az 

uniós intézmények között arról, hogy ezt 

miként lehet elérni; 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Módosítás  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 e bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1e. sürgeti a Bizottságot, hogy 

mihamarabb értékelje és vitassa meg a 

bankunió folyamatát, amely – nem 

demokratikus, kiegyensúlyozatlan módon 

– mindeddig a bankok és nem a betétesek 

érdekeit védte; úgy véli, hogy a bankunió 

tovább gyengítette a tagállamok azon 

képességét, hogy saját bankrendszerüket 

ellenőrizzék, sőt különböző tagállamok 

banki ágazataiban több fúzió és 

felvásárlás előmozdítására, majd 

megvalósítására szolgált; ezért úgy véli, 

hogy a bankunió politikai eszközként 

működött a tőkecentralizálás és -

koncentrálás folyamatának 

kierőszakolására; valójában egy pán-

európai banki oligopólium létrehozása a 

bankunió fő célja és következménye is 

egyben, és nem oldja meg a „túl nagy 

ahhoz, hogy csődbe jusson” problémát, 

hanem inkább felnagyítja azt, nem a 

lakosság érdekeit szolgálja, és nagyon 

távol áll attól, hogy hatékonyan 

foglalkozzon a betétesek biztonságával; 

ezért úgy véli, hogy a „túl nagy ahhoz, 

hogy csődbe jusson” probléma és a 

betétesek biztonsága kezelésének, 

valamint az emberek érdekeit és az 

országok fejlődését létcéljaként szolgáló 
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bankrendszer garantálásának egyetlen 

módja a bankunió visszavonása, illetve az 

állami ellenőrzés, valamint a banki és 

pénzügyi ágazat decentralizálásának 

előmozdítása; ragaszkodik ahhoz, hogy 

sürgősen kezdeményezéseket kell tenni, és 

meg kell védeni az alacsony és közepes 

jövedelmű betétes európaiakat a rendszer 

jövőbeni válságaitól; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Módosítás  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 f bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1f. ragaszkodik ahhoz, hogy a 

Bizottság és a tagállamok mutassanak 

igazi politikai eltökéltséget a javak 

tényleges birtoklóinak megadóztatására; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unió 

adóbotrányokra adott válaszlépései nem 

kielégítőek; egyetért azzal, hogy az 

átláthatóság és az ellenőrzés biztosítása 

érdekében nyilvánosságra kell hozni a 

feltételes adómegállapításokat, az 

országonkénti jelentéstételt és a vállalatok 

tényleges tulajdonosaira vonatkozó 

nyilvántartásokat; helyesli az offshore 

vállalatok és egyéb adóparadicsomok 

Unión belüli és kívüli felszámolását, az 

offshore rendszereket lehetővé tevő és 

előmozdító szereplők érdemi 

szabályozását, a banktitok adózási 

célokból történő feloldásával kapcsolatos 

együttműködés védelmét, a pénzmosás és 

az adócsalás megelőzésére és 

megszüntetésére irányuló együttműködési 

intézkedések előmozdítását, a spekulatív 

ügyletek adópolitikai intézkedések révén 

történő büntetését, valamint annak 

biztosítását, hogy az adót ott fizessék meg, 

ahol a gazdasági tevékenység zajlik, ahol 
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az alkalmazottak ténylegesen dolgoznak, 

és ahol az érték létrejön; kéri, hogy az 

Egyesült Nemzetek keretében 

szervezzenek nemzetközi csúcstalálkozót 

az adóparadicsomok és az adódömping 

felszámolására vonatkozó ütemterv és 

közös cselekvési terv kialakítása céljából; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Módosítás  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 g bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1g. hangsúlyozza, hogy a 

demokratikus és igazságos 

együttműködési kereten, illetve a szociális 

jogok valódi pillérén kívül az Uniónak 

holisztikus és méltányos gazdasági 

fejlődésre, valamint egy olyan beruházási 

stratégiára van szüksége, amely 

figyelembe veszi az emberek érdekeit, 

illetve az egyes tagállamok szükségleteit és 

sajátosságait; felhívja a Bizottságot, hogy 

indítson el egy olyan közberuházási tervet, 

amelynek kifejezett célja a teljes 

foglalkoztatottság és a fenntartható, 

energiahatékony és karbonszegény 

gazdaság megvalósítása, és amely 

különösen azokat az országokat és 

régiókat célozza, ahol magas a 

munkanélküliség és a szegénység, illetve 

azokat a termelő ágazatokat, amelyek 

alapvető fontosságúak az egyes országok 

fejlesztési stratégiái szempontjából; kéri 

az állami projektek előmozdítását, 

valamint a helyi önkormányzatok, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások, a 

szövetkezetek és nonprofit vállalkozások 

támogatását, fokozva termelékenységüket, 

mérsékelve a piaci erőfölénnyel bíró 

nagyvállalatok hatását, továbbá biztosítva 
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az Unión belül a stabil gazdasági fejlődést 

és társadalmi kohéziót, továbbá kéri a 

közösségi pénzeszközök megerősítését és 

ebbe az irányba történő összpontosítását; 

Or. en 
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Módosítás  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 h bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1h. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

mai napig nincs elég ambíció a kötelező 

erejű célokat illetően a Bizottság részéről; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

éghajlatváltozással kapcsolatos politikák 

során ragaszkodnak a piaci 

megközelítéshez, amelyről egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy eredménytelen és 

téves (szén-dioxid-piac, rugalmassági 

eszközök stb.); szorgalmazza a piaci 

megközelítéstől a normatív megközelítés 

felé történő alapvető elmozdulást, a 

„közös, de differenciált felelősség” elvével 

összhangban; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy haladják meg a párizsi 

megállapodás kereteit; határozottan úgy 

véli, hogy az Uniónak fokoznia kell a 

fellépését, és az éghajlatváltozást és a 

környezetvédelmet kell előtérbe helyeznie; 

ezért felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy az éghajlat-politikát és 

a szigorú környezetvédelmi normákat 

építsék be minden vonatkozó 

szakpolitikába; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy hiányosságaik és a 

bennük szereplő ellentmondások ellenére 

biztosítsák a párizsi 

kötelezettségvállalások és a további 
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célkitűzések végrehajtását; 

1Or. en 

 

 


