
 

AM\1130182HU.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 60 

Módosítás  60 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 b bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  49b. gyors cselekvésre szólít fel a 

bankunió kiteljesítése céljából az 

Egységes Szanálási Alap közös fiskális 

védőhálójának kifejlesztése révén, amely 

megfelelő méretű, és közvetlen hitelkeret 

útján az Európai Stabilitási 

Mechanizmusra támaszkodik, továbbá egy 

európai betétbiztosítási rendszer révén; 

kéri a jelenlegi helyreállítási és szanálási 

keretrendszer értékelését; felhívja a 

figyelmet arra, hogy tovább kell 

csökkenteni a kockázatokat és az 

egyensúlyhiányokat, amelyek főként a 

növekedés tartós hiányából erednek; 

felszólítja a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul tegyen javaslatot egy 

olyan európai stratégiára, amely a 

nemteljesítő hitelek jól működő 

másodlagos piacának kialakítására 

vonatkozik, többek között a vagyonkezelő 

társaságokra vonatkozó európai terv 

kialakítása révén és az állami támogatásra 

vonatkozó rendelkezések végrehajtása 

szükséges finomhangolása útján; 

Or. en 
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Módosítás  61 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. felszólít egy euróövezeti fiskális 

rendszer és egy konvergenciakódex 

kialakítására, továbbá az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap és az európai 

strukturális és beruházási alapok 

maradéktalan kihasználására; megismétli, 

hogy az euróövezet közös fiskális 

rendszerének a felfelé irányuló 

társadalmi-gazdasági konvergencia 

előmozdítására és a gazdasági sokkok 

tompítására kell törekednie; 

hangsúlyozza, hogy az euróövezeti fiskális 

rendszert be kell építeni az EU jogi 

keretébe, és demokratikus felügyelet alatt 

kell tartani; egyetért a Bizottsággal abban, 

hogy az euróövezet fiskális rendszerének 

nyitottnak kell lennie a csatlakozni kívánó 

euróövezeten kívüli országok felé; 

Or. en 
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Módosítás  62 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. hangsúlyozza, hogy az európai 

integráció szociális dimenziója nem 

korlátozható a szabad mozgással 

kapcsolatos ügyekre; felhív a 

határozottabb közös fellépésre a 

munkakörülmények javítása, a szegénység 

és a szociális és nemi alapú 

egyenlőtlenségek csökkentése, a minőségi 

oktatás és képzés mindenki számára való 

biztosítása, az országok között a gazdasági 

teljesítmény és a jövedelemszintek terén a 

felfelé irányuló konvergencia 

folyamatának felgyorsítása és az EU-n 

belüli gazdasági, szociális és területi 

kohézió megerősítése tekintetében; 

felhívja a figyelmet a szociális jogok 

európai pilléréről szóló állásfoglalására, 

amelyben részletes javaslatok szerepelnek 

arra vonatkozóan, hogy az EU27 hogyan 

hozhat létre egy szociálisan érzékenyebb 

Európát; üdvözli a szociális jogok európai 

pillérének elveiről szóló közös 

nyilatkozatra irányuló bizottsági 

javaslatot, és megerősíti, hogy készen áll a 

Bizottsággal és a Tanáccsal való 

együttműködésre, hogy a közös 

nyilatkozat 2017 végére elnyerje végleges 

formáját; 
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Módosítás  63 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő konkrét jogalkotási 

javaslatokat olyan európai 

kezdeményezésekre vonatkozóan, amelyek 

javítják az élet- és munkakörülményeket; 

hangsúlyozza különösen, hogy ha a 

szociális partnerek nem állnak készen 

arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek az 

írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló 

irányelv1 (91/533/EGK) felülvizsgálatával 

kapcsolatban, akkor a Bizottságnak be 

kell terjesztenie a tisztességes 

munkakörülményekről szóló 

keretirányelvre irányuló jogalkotási 

javaslatot, amely minden munkavállaló 

számára garantálja a hozzáférést az 

alapvető munka- és szociális jogokhoz, 

többek között a digitális gazdaságban is; 

 

________________ 

 HL L 288., 1991.10.18, 32. o. 

Or. en 
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Módosítás  64 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 b bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15b.  felszólít további lépések 

megtételére a szociális partnerekkel való 

konzultációt követően a szociális 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kezdeményezés keretében, amely konkrét 

javaslatokat tartalmaz annak 

biztosítására, hogy a foglalkoztatás 

minden formájában minden ember 

esetében létrejöjjenek a szociális 

biztonsági jogosultságok, ideértve a 

megfelelő nyugdíjat is; 

Or. en 
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Módosítás  65 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 c bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15c. sürgeti a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő egy gyermekgaranciáról 

szóló kezdeményezést a 

gyermekszegénység romboló hatásainak 

enyhítése érdekében, biztosítva, hogy a 

szegénység kockázatának kitett minden 

gyermek hozzáférhessen az ingyenes 

egészségügyi ellátáshoz, az ingyenes 

oktatáshoz, az ingyenes 

gyermekgondozáshoz, a megfelelő 

lakásviszonyokhoz és a megfelelő 

táplálkozáshoz; 

Or. en 
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Módosítás  66 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 d bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15d. emlékeztet a munkahelyi 

egészségvédelemre és biztonságra 

vonatkozó európai jogszabályok alapvető 

fontosságára; emlékezteti a Bizottságot, 

hogy haladéktalanul határozza meg a 

rákkeltő anyagokról és mutagénekről 

szóló irányelv1 (2004/37/EK) hatálya alá 

tartozó anyagok harmadik csoportját, és 

az irányelvet terjessze ki a reprodukciót 

károsító anyagokra; 

 

 

1HL L 158., 2004.4.30., 50. o. 

Or. en 
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Módosítás  67 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 e bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15e. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 

minden szükséges támogatást meg kell 

adnia a tagállamok számára, hogy teljes 

körűen végrehajtsák az ifjúsági garanciát, 

a készséggaranciát és az emberi 

erőforrásokba való egyéb fontos 

beruházásokat, ideértve a minőségi, 

megfizethető és hozzáférhető 

kisgyermekkori neveléssel és gondozással, 

valamint az idősek és eltartottak 

gondozásával kapcsolatos 

szolgáltatásokat; felszólítja a Bizottságot, 

hogy 2020-ig biztosítson megfelelő 

forrásokat az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés számára, és tegyen meg 

mindent a tagállamok segítése érdekében, 

hogy teljes mértékben kihasználják az 

európai strukturális és beruházási 

alapokból rendelkezésre álló forrásokat; 

felszólítja a Bizottságot, hogy védje meg az 

Erasmus+ programot és jelentős 

mértékben növelje finanszírozását; 

üdvözli az Európai Szolidaritási 

Testületről szóló bizottsági javaslatot, 

amelynek célja a határokon átnyúló 

ifjúsági önkéntes tevékenységek és a 

szolidaritás elismerése és az elismerés 

előmozdítása az Unió egészében; kiemeli 

azonban annak szükségességét, hogy 

felülvizsgálják a javasolt jogszabályokat 
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annak érdekében, hogy az Európai 

Szolidaritási Testülettel kapcsolatos 

kezdeményezés ne gyakoroljon 

kedvezőtlen hatást az egyéb meglévő 

programokra, például az Erasmus+-ra, és 

hogy az önkéntes munka ne lépjen 

szisztematikusan a fizetett munka helyébe; 

Or. en 
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Módosítás  68 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  74a. hangsúlyozza, hogy további 

lépéseket kell tenni az uniós kereskedelmi 

politikák a fenntartható fejlesztési 

célokkal és a Párizsi Megállapodással 

történő összehangolására, és egy olyan 

globális kereskedelem előmozdítására, 

amely tisztességes és a Föld összes lakója 

érdekében szabályozott; különösen sürgeti 

az alábbiakat: 

 • jogalkotási javaslat a globális 

értékláncok kellő gondosság elvén alapuló 

kötelező rendszeréről a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés, 

az átláthatóság és a nyomonkövethetőség 

biztosítása, továbbá az emberi, a munka- 

és a környezetvédelmi jogok tiszteletben 

tartása érdekében;  

 • a harmadik országok által 

alkalmazott, a versenyt torzító 

gyakorlatokkal és támogatásokkal 

szembeni uniós kereskedelmi védelmi 

eszközök modernizálásáról folytatott 

tárgyalások sikeres és gyors lezárása; 

 • a Bizottság fellépése a globális 

acéltermelési kapacitásfelesleg – többek 

között a vonatkozó dömping- és 

szubvencióellenes jogszabályok révén 

történő – csökkentésére a szabályokon 
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alapuló, többoldalú kereskedelmi 

rendszerrel összefüggésben; 

 • további lépések megtétele a 

beruházó és az állam közötti vitarendezés 

terén a választottbírósági rendszert 

felváltó, beruházási vitákkal foglalkozó 

multilaterális bíróság létrehozására;  

 • a Bizottság arra irányuló 

javaslatai, hogy hogyan történjen a 

kereskedelmi megállapodások „ 

kereskedelemről és fenntartható 

fejlődésről” szóló fejezeteinek 

végrehajtása; az együttműködés és a 

közvetítés minden egyéb 

mechanizmusának kimerítése után utolsó 

lehetőségként lehetővé kell tenni 

szankciók kiszabását a működéssel 

kapcsolatos fenntartható fejlődésre 

vonatkozó rendelkezések be nem 

tartásáért; 

 • a konkrét javaslatai, a globalizáció 

előnyünkre fordításáról szóló vitaanyagra 

épülő konkrét bizottsági javaslatok, 

amelyek életképes, új lehetőségeket 

teremtenek azon európai polgárok 

számára, akik a globális gazdasági 

verseny miatt magukra maradtak; e 

javaslatoknak az EU fenntartható 

fejlődésre vonatkozó befektetési stratégia 

részét kell képezniük, és ki kell terjedniük 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alaphoz hasonló eszközök naprakésszé 

tételére és megerősítésére; 

 • a Bizottság által a Tanácsra 

gyakorolt folyamatos nyomás, hogy tegye 

közzé a kereskedelmi tárgyalások 

tárgyalási meghatalmazásait, és úgy véli, 

hogy ezeket – és a korábban 

elfogadottakat is – általános szabályként 

közzé kell tenni; sürgeti a Bizottságot, 

hogy fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy a parlamenti képviselőkön kívül a 

szélesebb nyilvánosság számára is – akiket 

a megállapodások életciklusának 

valamennyi szakaszában teljes körűen 

tájékoztatni kell –  biztosítsa az 
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átláthatóságot, továbbá hogy 

hangsúlyozza, hogy rendszeres civil 

társadalmi párbeszédre van szükség az 

uniós kereskedelempolitikába vetett 

bizalom helyreállítása érdekében; 

Or. en 
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Módosítás  69 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, ECR, ALDE 

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 b bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  74b. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

kiegyensúlyozott és tisztességes 

kereskedelmi megállapodásokról 

folytasson tárgyalásokat, megfelelően 

figyelembe véve a mezőgazdaság érzékeny 

területeit, ideértve a munkaügyi 

normákkal és az adózási átláthatósággal 

kapcsolatos jelentős 

kötelezettségvállalásokat, a többoldalú 

környezetvédelmi megállapodásokat, a 

fenntartható fejlődést, a higiéniai és 

növényegészségügyi szabványokat és 

egyéb normákat a mezőgazdasági és az 

élelmiszeripari termékek vonatkozásában; 

felhívja a figyelmet arra, hogy a 

Parlament csak a fenti szempontok 

megfelelő figyelembevételével adja 

hozzájárulását az új kereskedelmi 

megállapodásokhoz; 

Or. en 

 

 


