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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 1
3a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az EU foglalkoztatási és szociális miniszterei által Berlinben a „jó 
munkáról” és az európai szociális modellről 2007. január 18. és 20. között tartott 
informális találkozó következtetéseire,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 2
5. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Bizottság „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század 
kihívásaival” tárgyú zöld könyvére (COM(2006)0708) és a Parlament erről szóló, 
2007. július 11-i állásfoglalására1,

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0339.
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Or. en

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 3
5. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Bizottság „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század 
kihívásaival” tárgyú zöld könyvére (COM(2006)0708) és a Parlament erre 
vonatkozó, 2007. július 11-i állásfoglalására1,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: <Members>Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében</Members>

Módosítás: 4
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a munkajog korszerűsítése: szembenézve a XXI. század kihívásaival
tárgyú, 2007. július 11-i állásfoglalására (2007/2023(INI),

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 5
5b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a szociális védelmi célkitűzések és politikák konvergenciájáról szóló, 
1992. július 27-i 92/442/EGK tanácsi ajánlásra és a szociális védelmi rendszerekben 
az elégséges forrásokra és a szociális segítségnyújtásra vonatkozó közös 
kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlásra,

Or. de

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0339.



AM\685022HU.doc 3/84 PE394.075v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 6
8. bevezető hivatkozás

- tekintettel az ILO egyesülési szabadságról és a szervezkedéshez való jog védelméről 
szóló, C87. számú egyezményére (1948), az ILO szervezkedési jogról és kollektív 
tárgyalásokról szóló, C98. számú egyezményére (1949) (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 7
9a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 2. cikkére,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: <NumAm>8</NumAm>
10. bevezető hivatkozás

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 9
14a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Kis- és középvállalkozások Európai Chartájára,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 10
15. bevezető hivatkozás

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 11
18. bevezető hivatkozás

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 12
23a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i, 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 13
28a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a mindenki számára elérhető tisztességes munkáról szóló jelentésről 
tartott, 2007. május 23-i szavazásra (A6-0068/2007),

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
28b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 
a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. 
július 5-i, 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg),

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 15
29. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Bizottságnak a „Tisztességes munka mindenki számára: az Unió 
hozzájárulása a tisztességes munkára vonatkozó menetrend végrehajtásához” című 
közleményére ((COM(2006)0249), illetve a mindenki számára elérhető tisztességes 
munkáról szóló, 2007. május 23-i parlamenti állásfoglalásra (2006/2240(INI)),

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 16
38a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a rugalmas biztonság lehetőségeivel foglalkozó európai szakértői 
csoportnak „az akadályok lehetőségekké való alakítása” tárgyú, 2007 júniusi 
jelentésére,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 17
A. preambulumbekezdés

A. mivel az EU (törlés) közös értékeken alapuló közösség, ennélfogva a munkajog és a 
munkaerőpiac bármiféle reformjának ezen értékeket kell tükröznie, és mivel a 
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munkajog Európán belül kialakított alapelvei továbbra is érvényesek; mivel a 
munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok vagy kollektív megállapodások, vagy 
a kettő kombinálása útján védi a munkavállalókat és a munkaadókat, és mivel 
szabályozza a munkavállaló és a munkaadó közötti erőviszonyokat, és mivel a 
munkajog módosítása sikeresebb lesz, ha a munkavállalók nagyobb biztonságban 
érzik magukat; mivel az ilyen biztonságérzet a munkahelyek magas szintű védelmén 
és foglalkoztatást védő jogszabályokon is múlik,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 18
A. preambulumbekezdés

A. mivel az EU szabadkereskedelmi térség és közös értékeken alapuló közösség, 
ennélfogva a munkajog és a munkaerőpiac bármiféle reformjának ezen értékeket kell 
tükröznie, és mivel a munkajog Európán belül kialakított alapelvei továbbra is 
érvényesek; mivel a munkajog ideális esetben valamennyi szociális partner 
párbeszédének eredménye, és megfelelő egyensúlyt tükröz egyrészt a munkaadók és 
munkavállalók érdekei, másrészt a rugalmasság és a biztonság között, mivel a 
munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok vagy kollektív megállapodások, vagy 
a kettő kombinálása útján védi a munkavállalókat és a munkaadókat, (törlés) és mivel 
a munkajog módosítása sikeresebb lesz, ha a munkavállalók nagyobb biztonságban 
érzik magukat; mivel az ilyen biztonságérzet azon is múlik, mennyire egyszerű új 
munkahelyet találni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 19
A. preambulumbekezdés

A. mivel az EU nem csupán gazdasági és politikai szövetség, hanem közös értékeken 
alapuló közösség is, ennélfogva a munkajog és a munkaerőpiac bármiféle reformjának 
ezen értékeket kell tükröznie, és mivel a munkajog Európán belül kialakított alapelvei 
továbbra is érvényesek; mivel a munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok vagy 
kollektív megállapodások, vagy a kettő kombinálása útján védi a munkavállalókat és a 
munkaadókat, és mivel szabályozza a munkavállaló és a munkaadó közötti 
erőviszonyokat, és mivel a munkajog módosítása sikeresebb lesz, ha a munkavállalók 
nagyobb biztonságban érzik magukat a komoly jövedelemkieséssel szemben; mivel az 
ilyen biztonságérzet azon is múlik, mennyire egyszerű új munkahelyet találni,
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 20
A. preambulumbekezdés

A. mivel az EU (törlés) közös értékeken alapuló közösség, melynek célja közös piac és 
gazdasági és monetáris unió megteremtése, és mely feladatul tűzte ki maga elé, hogy 
tagállamai és népei között kohézión és szolidaritáson alapuló kapcsolatokat hozzon 
létre, ennélfogva a munkajog és a munkaerőpiac bármiféle reformjának ezen értékeket 
kell tükröznie, és mivel a munkajog Európán belül kialakított alapelvei továbbra is 
érvényesek; mivel a munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok vagy kollektív 
megállapodások, vagy a kettő kombinálása útján védi a munkavállalókat és a 
munkaadókat, és mivel szabályozza a munkavállaló és a munkaadó közötti 
erőviszonyokat, és mivel a munkajog módosítása sikeresebb lesz, ha a munkavállalók 
nagyobb biztonságban érzik magukat; mivel az ilyen biztonságérzet azon is múlik, 
mennyire egyszerű új munkahelyet találni az elszegényedés kockázata nélkül, illetve 
hogy mennyire lehet tisztességes munkából megélni,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 21
A. preambulumbekezdés

A. mivel az EU szabadkereskedelmi térség és közös értékeken alapuló közösség, 
ennélfogva a munkajog és a munkaerőpiac bármiféle reformjának ezen értékeket kell 
tükröznie, és mivel a munkajog Európán belül kialakított alapelvei továbbra is 
érvényesek és ezek az EU tagállamai számára a munkajog tekintetében alapvető 
referenciaként szolgálnak; mivel a munkajog jogbiztonságot teremt és jogszabályok 
vagy kollektív megállapodások, vagy a kettő kombinálása útján védi a 
munkavállalókat és a munkaadókat; mivel a munkajog célja egyensúly teremtése a 
munkavállaló és a munkaadó közötti erőviszonyokban a jogviszonyon belül a 
gyengébb fél védelme érdekében; mivel szükséges a biztonság mértékének a növelése 
a munkavállalók és a vállalkozások körében egyaránt, különösen a KKV-k esetében;
mivel az ilyen biztonságérzet azon is múlik, mennyire egyszerű új munkahelyet 
találni; mivel a globális verseny és a gyorsan fejlődő technológia azt jelenti, hogy a 
vállalkozásoknak minden eddiginél gyorsabban kell alkalmazkodniuk,

xm
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 22
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az Európai Tanács 1992-ben kötelezte a tagállamokat annak biztosítására, 
hogy mindenki rendelkezzen elegendő erőforrással ahhoz, hogy méltósággal 
élhessen,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 23
B. preambulumbekezdés

B. mivel a tisztességtelen elbocsátás elleni védelem a munkavállalók nélkülözhetetlen 
joga, és mivel a munkahelyek védelmének fokozottabb mértéke révén csökkenhet a 
munkanélküliként töltött idő, hiszen az előzetes értesítés korai előrejelző 
rendszerként működhet, és a munkavállalók és a vállalatok számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy elkerülhető legyen az innováció, a gyártás változtatása vagy a 
munkaszervezés miatt kialakuló létszámfelesleg, illetve arra, hogy átképzési 
programokat indítsanak a munkavállalók számára már korai szakaszban is,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 24
B. preambulumbekezdés

B. mivel a rugalmas biztonság tehát a verseny- és alkalmazkodóképes vállalkozásokat és 
munkaerőt támogató (törlés) európai szociális modell alkotóelemének tekintendő,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 25
B. preambulumbekezdés

B. mivel a rugalmas biztonság tehát a verseny- és alkalmazkodóképes vállalkozásokat és 
munkaerőt támogató, erőteljes európai szociális modell alapjai kiigazításának és 
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létrehozásának szükségességeként tekintendő; mivel a „rugalmas biztonság” 
fogalma erőteljes aggályokat kelt az európai munkavállalók körében, akik tartanak 
a munkahelyek fokozottabb bizonytalanságától, és mivel ez a fogalom és a mögötte 
húzódó szilárd elvek igen pontos meghatározást tesznek szükségessé,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 26
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az európaiak 16%-át fenyegeti a szegénység, és 10%-uk munkanélküli 
háztartásban él, és mivel ezért létfontosságú, hogy a rugalmas biztonságra hivatkozó 
bármiféle reform alapja a veszélyeztetett csoportok tekintetében történő részletes 
hatásvizsgálat legyen, illetve hogy az ilyen reformok céljának a társadalmi 
integráció anélkül való támogatásának kell lennie, hogy újabb társadalmi csoportok 
ne kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 27
C. preambulumbekezdés

C. mivel az EU-n belül a munkanélküliséget nem a munkavédelmi jogszabályok 
okozzák, hanem inkább a munkahelyteremtés hiánya; mivel ezért olyan változtatásra 
van szükség a makrogazdasági politikákban, amelyek támogatják a fenntartható 
fejlődést és a fenntartható infrastruktúrák terén eszközölt beruházásokat, továbbá a 
beruházásokat a dinamikus munkaerőpiac megteremtésével kecsegtető kutatás és a 
fejlesztés, illetve az egész életen át tartó tanulás terén, mely a teljes foglalkoztatás felé 
haladó, a magas színvonalú munkahelyekhez való jogokat és a szociális jogokat 
érvényesítő dinamikus munkaerőpiac megteremtésével kecsegtet,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 28
C. preambulumbekezdés

C. mivel az EU-n belül a munkanélküliség nincs közvetlen kapcsolatban a munkaügyi 
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jogszabályokkal, annak inkább a munkahelyteremtés korlátozott volta az oka, amely 
többek között a dinamikus, innovatív és versenyképes vállalatokon, illetve a 
dinamikus munkaerőpiac megteremtésével is kecsegtető kutatás és a fejlesztés, illetve 
az egész életen át tartó tanulás terén történő beruházásokon múlik,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 29
C. preambulumbekezdés

C. mivel a túlzottan korlátozó jellegű munkaügyi jogszabályok közvetlenül ugyan nem 
okoznak munkanélküliséget az EU-ban, mégis korlátozhatják a munkahelyteremtést, 
amely többek között a dinamikus, innovatív és versenyképes vállalatokon, továbbá a 
kutatás és a fejlesztés, illetve az egész életen át tartó tanulás terén történő 
beruházásokon múlik (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 30
C. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 31
C. preambulumbekezdés

C. mivel az EU-n belül a munkanélküliséget két tényező okozza, először is a korlátozó 
jellegű munkavédelmi jogszabályok, másodszor pedig az, hogy a dinamikus 
munkaerőpiac megteremtésével kecsegtető kutatás és a fejlesztés, illetve az egész 
életen át tartó tanulás terén történő beruházások útján nem keletkeznek új 
munkahelyek,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 32
D. preambulumbekezdés

D. mivel az OECD és más szervezetek közelmúltbeli kutatása szerint a foglalkoztatás és 
a munkahelyek védelmének magas szintje nem hat kedvezőtlenül a foglalkoztatás 
növekedésére, és a munkaerőpiacok rugalmassága vagy éppen merevsége nem 
magyarázza a tömeges munkanélküliség csökkentése terén a sikereket vagy 
sikertelenséget,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 33
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a skandináv országokban alkalmazott rugalmas biztonság modellje 
egyértelműen igazolja, hogy a munkahelyek védelmének magasabb szintje és a
rendes munkafeltételek tökéletesen összeegyeztethetők a foglalkoztatás erőteljes 
növekedésével, és mivel közelmúltbeli OECD- és más tanulmányok szerint nem 
bizonyított, hogy a munkahelyek védelmének csökkentése és a rendes 
munkafeltételek szintjének csökkentése a foglalkoztatás fokozottabb növeléséhez 
vezet,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 34
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel pl. egyre növekvő munkanélküliség kísérte a németországi reformokat, 
melyekkel a munkaerőpiac rugalmasságát növelték 1994 és 2004 között,, és mivel az 
említett fejleményekhez képest ugyanabban az időszakban a munkanélküliség 
jelentősen csökkent Spanyolországban anélkül, hogy az utóbbi ország szigorú 
szabályozás alá tartozó munkaerőpiacán érzékelhető enyhítéseket vezettek volna be; 
mivel ezért a munkaerőpiac rugalmasságának növelése nem tekinthető a 
munkahelyteremtés képletének,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 35
E. preambulumbekezdés

E. mivel közelmúltbeli kutatások szerint a rugalmas biztonság fokozása általában 
rontja a munkavállalók helyzetét, akik egyre kevésbé kapnak állandó, és egyre 
többször ideiglenes munkákat, és akiket teljes munkaidő helyett egyre inkább 
részmunkaidőben foglalkoztatnak, illetve akik egyre gyakrabban kényszerülnek 
szándékuk ellenére önfoglalkoztatói jogviszonyba; mivel az OECD adatain alapuló 
új kutatások szerint a rugalmasabb foglalkoztatás terjedése nagyobb fokú 
bizonytalanságot jelent, és hogy a foglalkoztatás rugalmassága van a 
legkedvezőtlenebb hatással a „foglalkoztathatóság”-ra (vagyis a munkavállalók 
képességeinek és képesítéseinek javítására),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 36
E. preambulumbekezdés

E. mivel a rugalmas biztonság célja az, hogy az egyén és a vállalat meg tudjon birkózni a 
változásokkal, és hogy növekedjen az európai munkaerőpiacon belül a mobilitás 
mértéke, amit stabil és fenntartható foglalkoztatás és jövedelem megteremtésére 
irányuló politikával kell kombinálni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 37
E. preambulumbekezdés

E. mivel a rugalmas biztonság célja az, hogy bővüljön a munkaerőpiac jelenlegi 
munkahelykínálata, ugyanakkor pedig hogy az egyén meg tudjon birkózni a 
változásokkal, és hogy növekedjen az európai munkaerőpiacon belül a mobilitás 
mértéke, biztosítva egyúttal a fenntartható jövedelmet,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 38
E. preambulumbekezdés

E. mivel a rugalmas biztonság célja az, hogy az egyén meg tudjon birkózni a 
változásokkal, megőrizve ugyanakkor a biztonság megfelelő mértékét, és hogy 
növekedjen az európai munkaerőpiacon belül a mobilitás mértéke, amiből 
szükségszerűen következik a fenntartható foglalkoztatás és jövedelem létrejötte,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 39
E. preambulumbekezdés

E. mivel a rugalmas biztonság egyik célja az, hogy az egyén meg tudjon birkózni a 
változásokkal, és hogy növekedjen az európai munkaerőpiacon belül a mobilitás 
mértéke, amiből szükségszerűen következik a fenntartható foglalkoztatás és jövedelem 
létrejötte,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 40
E. preambulumbekezdés

E. mivel a rugalmas biztonság fogalma mögött annak a célnak kell húzódnia, hogy 
mindenki képes legyen megküzdeni az ipari változás kihívásaival,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 41
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel a mobil munkavállalókat még mindig fenyegeti a társadalombiztosítási 
juttatások elveszítésének kockázata,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 42
F. preambulumbekezdés

F. mivel a tagállamoknak, annak érdekében, hogy egyenlő feltételek mellett 
versenyezhessenek a belső piacon, támogatniuk kell a konvergenciát saját 
munkajogaik között, különösen az EU hatáskörével érintett területeken,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 43
F. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 44
F. preambulumbekezdés

F. mivel a tagállamoknak, annak érdekében, hogy egyenlő feltételek mellett 
versenyezhessenek a belső piacon, egy minimumszabvány mentén harmonizálniuk 
kell saját munkajogukat, habár szem előtt kell tartani, hogy e területen a tagállamok 
rendelkeznek alapvető hatáskörrel, illetve hogy a Közösség csak a Szerződés által 
ráruházott hatáskörnek megfelelő mértékben léphet fel,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 45
F. preambulumbekezdés

F. mivel a tagállamoknak, annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a tisztességtelen 
verseny a belső piacon, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy saját munkajoguk 
tekintetében érvényesülnek bizonyos mértékű közös normák, egyidejűleg biztosítva, 
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hogy ez ne akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szándékuknak megfelelően 
magasabb szintű normákat vezessenek be vagy tartsanak meg,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 46
F. preambulumbekezdés

F. mivel a foglalkoztatás atipikus formáinak a rugalmas biztonság okozta terjedése 
miatt egyre több munkavállaló szorul ki a társadalombiztosítási ellátás köréből, 
mivel a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság nagyban függ a 
munkavállaló foglalkoztatási státuszától; mivel a fokozottabb rugalmas biztonság 
ilyen módon tehát veszélyezteti a társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságát is,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 47
F. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 48
F. preambulumbekezdés

48. F. mivel a tagállamoknak, annak érdekében, hogy egyenlő feltételek mellett 
versenyezhessenek a belső piacon, közös minimumról kell megállapodniuk saját 
munkajoguk alapjai tekintetében, különösen az EU hatáskörével érintett területeken,

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 49
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a munkafeltételekre vonatkozóan a Dublini Alapítvány által elvégzett több 
felmérés is azt mutatja, hogy a rugalmas munkaidőbeosztás azt jelenti, hogy nő és 
kiszámíthatatlanná válik a munkaidő, és ennek eredményeképpen folyamatossá 
válnak a munkahely okozta egészségi problémák, és ehhez járul újabbak 
kialakulása is, melyek oka a rövid távú piaci ingadozás miatti új munkaszervezés 
eredményeként a munkahelyi stressz fokozódása; mivel a legújabb kutatások szerint 
az Európában már bevezetett rugalmasabb munkaidő nem feltétlenül teszi lehetővé, 
hogy a munkavállalók jobban összeegyeztessék munkájukat magánéletükkel,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 50
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. figyelembe véve, hogy a rugalmas biztonság fenntartható megközelítése érdekében a 
jogokat hosszú távon tágabban kell értelmezni, és hogy a nemzeti munkaerőpiacok 
és a foglalkoztatási és szociális védelmi rendszerek némi reformja szükséges; 
figyelembe véve, hogy fontos valamennyi szociális védelemmel kapcsolatos joggal 
foglalkozni, és nem csupán az első, hanem a második pillérbe tartozó rendszerekkel, 
vagyis a foglalkoztatási rendszerekkel is,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 51
Fb. preambulumbekezdés (új)

Fb. figyelembe véve, hogy a legsérülékenyebbek különleges figyelmet igényelnek, hogy 
ne szegényedjenek el annak ellenére, hogy van munkájuk, és hogy alapvető 
fontosságú a rugalmas biztonság működőképességét illetően az, hogy a 
munkavállalók számára biztosítsák annak lehetőségét, hogy megbirkózzanak a 
változással,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 52
G. preambulumbekezdés

G. mivel a rugalmas biztonság azt is jelenti, hogy a munkaadók, a munkavállalók, a 
munkakeresők és a hatóságok jogai és kötelezettségei között egyensúly van, és ez 
szükségessé tesz egy bizalmi légkört és párbeszédet a hatóságok és a szociális 
partnerek között, ahol mindannyian készen állnak arra, hogy felelősséget vállaljanak a 
változásért, és kiegyensúlyozott politikai programokat alakítsanak ki, különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok tekintetében, ideértve a nőket, migránsokat, a fiatal és 
idős munkavállalókat és a fogyatékkal élőket,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 53
G. preambulumbekezdés

G. mivel a rugalmas biztonság azt is jelenti, hogy a munkaadók, a munkavállalók, a 
munkakeresők és a hatóságok jogai és kötelezettségei között egyensúly van, és ez 
szükségessé tesz egy bizalmi légkört és párbeszédet a hatóságok és a szociális 
partnerek között, ahol mindannyian készen állnak arra, hogy felelősséget vállaljanak a 
változásért, és kiegyensúlyozott politikai programokat alakítsanak ki, figyelemmel a 
több és jobb munkahely mindenki számára történő létrehozása folyamatának 
támogatására, biztosítva a nemek egyenlőségét és az olyan munkavállalói 
csoportokkal szembeni megkülönböztető gyakorlatok elleni küzdelmet, mint 
amilyenek a migránsok, a fiatal és idős munkavállalók és a fogyatékkal élők,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 54
G. preambulumbekezdés

G. mivel a nők munkaerő-piaci helyzete kedvezőtlen, és aránytalanul nagy számban 
végeznek részmunkaidős munkát, illetve új, gyakran bizonytalan jellegű 
foglalkoztatási formákban alkalmazzák őket, akadályokkal kell szembenézniük a 
szociális jogokhoz, a szociális védelemhez és az ellátásokhoz való teljes körű 
hozzáférésre törekedve,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 55
G. preambulumbekezdés

G. mivel a rugalmas biztonság azt is jelenti, hogy a munkaadók, a munkavállalók, a 
munkakeresők és a hatóságok jogai és kötelezettségei között egyensúly van, és ez 
szükségessé tesz egy bizalmi légkört, átláthatóságot, párbeszédet a magánszemélyek, 
a civil társadalom, a hatóságok és a szociális partnerek között, ahol mindannyian 
készen állnak arra, hogy felelősséget vállaljanak a változásért, és kiegyensúlyozott, 
fenntartható politikai programokat alakítsanak ki, különösen a hátrányos helyzetű 
csoportok tekintetében, ideértve a nőket, migránsokat, a fiatal és idős munkavállalókat 
és a fogyatékkal élőket,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 56
Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. mivel ezzel kapcsolatosan figyelembe kell venni a KKV-k és a KKV-k alkalmazottai 
számára jelentkező egyedi kihívásokat,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 57
Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. mivel az önfoglalkoztatás Európában az egyik legjellemzőbb vállalkozási forma, 
illetve a gazdasági dinamizmus és a vállalkozói kedv forrása, és mivel teljes 
mértékben hozzájárulhat a rugalmas biztonság Bizottság által meghatározott 
lehetőségeihez,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 58
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása olyan módon 
küzdhető le, ha valamennyi munkavállaló egyenlő jogokat kap, fokozatosan 
megszüntetve a bizonytalan foglalkoztatás valamennyi formáját, valamint a 
munkahelyteremtésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás útján,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 59
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása olyan módon 
küzdhető le, ha előmozdítják a munkahelyteremtést és valamennyi munkavállaló 
számára alapvető jogokat, illetve hozzáférést biztosítanak az egész életen át tartó 
tanuláshoz,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 60
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása (törlés) a 
munkahelyteremtésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás útján 
küzdhető le,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 61
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása olyan módon 
küzdhető le, ha megszüntetik az egyes munkavállalói csoportokat sújtó, kirívó 
egyenlőtlenségeket, továbbá a munkahelyteremtésbe és az egész életen át tartó 
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tanulásba történő beruházás útján,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 62
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása a munkavállalók 
jogainak védelme, valamint a munkahelyteremtésbe és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás útján küzdhető le,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 63
H. preambulumbekezdés

H. mivel a nagy munkanélküliség és a munkaerőpiac szegmentálódása egyszerű, 
átlátható és mind belső, mind külső szinten megbízható munkajogi rendszer, 
eredményes és hatékony munkaerő-piaci politikák, fenntartható módon 
megengedhető társadalombiztosítási rendszerek és a képzés korszerű és élethosszig 
tartó formái útján küzdhető le,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 64
Ha. preambulumbekezdés

Ha. mivel a részmunkaidős foglalkoztatás, az alacsonyabb fizetés és a határozott idejű 
szerződések – a munkában állók szegénységének fő kockázati tényezői – elsősorban 
és leginkább a nők foglalkoztatási helyzetét jellemzik,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 65
I. preambulumbekezdés

I. mivel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és 
jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleménye 
(COM(2007)0359) nem ad megfelelő javaslatokat az európai foglalkoztatási 
stratégia 2008. évi felülvizsgálatának javítását és az integrált foglalkoztatási és 
növekedési iránymutatásokat illetően, és mivel a foglalkoztatási és szociális 
miniszterek nem hivatalos találkozóján a „jó munkára” vonatkozóan támogatott 
napirend megfelelőbb kiindulási alap lehet a lisszaboni stratégia reformját illetően,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 66
I. preambulumbekezdés

I. mivel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és 
jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleménye 
(COM(2007)0359) fejlesztésre szorul, és azt a rugalmas biztonságról szóló 
kiegyensúlyozottabb vita kiindulópontjaként kell használni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 67
I. preambulumbekezdés

I. mivel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és 
jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleménye 
(COM(2007)0359) fontos témákat nem említ, ideértve a szegénység elleni küzdelmet 
is, és csupán egy lehetséges megközelítést kínál, a rugalmas biztonságét, mintegy új 
csodaszer gyanánt, ahelyett, hogy figyelembe venne más megközelítéseket is, melyek 
a jobb élet- és munkafeltételek célkitűzését szolgálhatnák,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 68
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel a foglalkoztatási és szociális miniszterek által kialakított „jó munka” 
koncepció a foglalkoztatás minőségére összpontosít olyan alapon, hogy „A jó munka 
jogokat és részvételt jelent a munkavállalók számára, továbbá tisztességes béreket, a 
munkahelyi biztonság és egészség védelmét, illetve családbarát munkaszervezést. A 
jó és tisztességes munkafeltételek a megfelelő szociális védelemmel együtt 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Európai Uniót polgárai elfogadják."

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 69
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel az Európai Szociális Alap létfontosságú szerepet játszik a szociális párbeszéd 
és az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásában egy erős európai szociális 
modell, valamint a több és jobb munkahely biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 70
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és 
jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című közleménye 
(COM(2007)0359) kritika nélkül veszi át az OECD rugalmas biztonságra vonatkozó 
fogalommeghatározását, ami a jelen körülmények között már nem is megfelelő; 
mivel átfogóbb fogalommeghatározások is vannak,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 71
Ib. preambulumbekezdés (új)

Ib. mivel az OECD nemrég kijelentette, hogy a foglalkoztatás védelméről szóló 
jogszabályok nemigen gyakorolnak jelentős hatást a teljes foglalkoztatottság 
arányára, illetve hogy a munkanélküliségi juttatásokban a magas cserélődési arány 
kedvezően hat a termelékenységre; mivel emellett az ILO igazolta, hogy valóban 
pozitív kapcsolat áll fenn a határozatlan idejű foglalkoztatás és a termelékenység 
között,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 72
1. bekezdés

1. elutasítja a Bizottság rugalmas biztonságra vonatkozó megközelítését, annak teljes 
kiegyensúlyozatlansága miatt, mivel a rugalmas biztonsággal nem jár együtt a 
fokozottabb szociális biztonság; rámutat arra, hogy a Bizottság fő célja a 
munkahelyek védelmének a deregulációja és a rugalmasabb munkaszerződések, és 
tényleges intézkedéseket nem javasol a bizonytalan foglalkoztatás ellen, ugyanakkor 
viszont a szociális biztonságot, valamint a munkavállalói és a munkanélküliek 
számára biztosított jogokat visszaszorító politikákat folytat (kevésbé „bőkezű” 
munkanélküliségi és szociális ellátások „a munkanélküliek aktiválására”, „jogok és 
kötelezettségek egyensúlya”, a jogok csökkentése és a kötelezettségek megerősítése);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 73
1. bekezdés

1. felismeri, hogy a 21. században Európa úgy lehet sikeres, ha lakóinak lehetőségük 
van megragadni a gyorsan változó világban kínálkozó lehetőségeket;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 74
1. bekezdés

1. felismeri, hogy a 21. században Európa úgy lehet sikeres, jól képzett munkaerővel és 
olyan vállalatokkal rendelkezik, amelyek képesek megragadni a gyorsan változó 
világban kínálkozó lehetőségeket termelékenységük növelésére és az innováció 
fokozására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 75
1a. bekezdés (új)

1a. rámutat arra, hogy a Bizottság rugalmas biztonsággal kapcsolatos álláspontja az 
újraelosztó szolidaritás megszilárdítását hangsúlyozza, illetve a társadalmi célok 
helyett a gazdaságiakat; hangsúlyozza, hogy a Bizottság megközelítése a biztonság 
újrafogalmazását jelenti a kockázatok elleni védelem felől a „változáshoz való 
alkalmazkodás” képessége felé; rámutat, hogy a fokozottabb rugalmasság 
elfogadása érdekében a Bizottság csak ígéri az oktatáshoz, a képzéshez vagy az 
élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférést a munkavállalók számára anélkül, 
hogy kötelezettségeket javasolna a munkaadók terhére saját intézkedéseik 
finanszírozására, illetve megfelelő jogok létrehozására a munkavállalók és a 
munkanélküliek számára; rámutat, hogy önmagában a „tanulásra” és a képzésre 
való hivatkozás még nem nyitja meg a kapukat a munkanélküliség legyőzése előtt, és 
ez a megközelítés nem biztosít érvényesíthető garanciákat sem a munkavállalók 
foglalkoztatását vagy jövedelmi biztonságát illetően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 76
1a. bekezdés (új)

1a. határozottan támogatja azt a következtetést, hogy a rugalmas biztonság egyszerre 
szolgálja a munkavállalók és a munkáltatók érdekeit, illetve azt, hogy ez a 
szerződések nagyobb mértékű sokféleségén és/vagy a határozott időre szóló 
szerződésekben több rugalmasságon keresztül érhető el;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Georgios Toussas

Módosítás: 77
1a. bekezdés (új)

Ia. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása 
felé: több és jobb munkahely a rugalmasságon és a biztonságon keresztül” című 
közleményének (COM(2007)0359) fő hozadéka az, hogy konszolidálja és 
egységesítse az EU-ban és a tagállamokban az utóbbi években bevezetett, 
munkavállaló-ellenes változtatásokat, melyek célja a munkaerő és a szociális jogok 
elértéktelenítése és a monopolhelyzetű vállalkozási csoportok profitjának növelése; a 
Bizottság közleménye megszünteti a munkavállalók elbocsátásával kapcsolatos 
megszorításokat, ellentétes a határozatlan időre szóló, teljes munkaidős munkára és 
a kollektív alkura vonatkozó kollektív megállapodásokkal, kibővíti a 
munkaszerződések rugalmas formáinak körét, csökkenti a szociális biztonságot és 
rontja a munkavállalók biztosítási és nyugdíjhelyzetét; a Parlament ezért elutasítja a 
megközelítést, az iránymutatásokat és a célkitűzéseket, melyek teljes egészében 
történő támogatására a Bizottság közleménye törekszik;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 78
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a „munka kifizetődővé tételére” irányuló politikai megközelítés, 
mely a jelenlegi európai foglalkoztatási stratégiában, valamint a foglalkoztatási és 
növekedési stratégiában szerepel, ellentétes a rugalmas biztonság elvével, mivel 
csökkenti a biztonsági ellátásokat, melyeknek a rugalmas biztonság szerint 
növekedniük kellene; e tekintetben rámutat arra, hogy a Bizottság nézete szerint a 
rugalmas biztonság máskülönben fokozatosan felváltja az európai foglalkoztatási 
stratégia néhány megmaradó minőségi célkitűzését, és célja az európai 
foglalkoztatáspolitika leszűkítése;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 79
2. bekezdés

2. hangsúlyozza (törlés), hogy a rugalmas biztonság adott esetben és a következmények 
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gondos mérlegelését követően egy lehet a munkaerőpiac reformjára vonatkozó sok 
politikai stratégia közül, és mint ilyennek átfogónak kell lennie, a foglalkoztatás és a 
szociálpolitika valamennyi meglévő aspektusát felölelve (törlés) nemzeti, regionális 
és EU-s szinten; hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság egy módszer, mely csak 
kiegészítheti a jogi aktusokat; hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság tekintetében 
olyan szociális keret szükséges, mely az emberek számára a rugalmas biztonságra 
való támaszkodás biztonságát kínálja;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 80
2. bekezdés

2. hangsúlyozza azonban, hogy a rugalmas biztonság a munkaerőpiac reformjára 
vonatkozó politikai és gazdasági stratégia fontos eleme lehet, és mint ilyennek 
átfogónak kell lennie, a foglalkoztatás és a szociálpolitika valamennyi meglévő 
aspektusát felölelve úgy nemzeti, mint EU-s szinten;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 81
2. bekezdés

2. hangsúlyozza azonban, hogy a rugalmas biztonság a munkaerőpiac reformjára 
vonatkozó politikai stratégia (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 82
2. bekezdés

2. hangsúlyozza azonban, hogy a rugalmas biztonság az Európai Unó 
munkaerőpiacának jövőbeli tendenciáira vonatkozó stratégiai jövőkép, melynek 
lényegi eleme az, hogy fokozottabb biztonságot kínál a polgároknak, továbbá jobb 
esélyeket arra, hogy munkát találjanak, növelve a munkahelykínálatot és 
korszerűsítve a munkajogot;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 83
2a. bekezdés (új)

2a. elismeri, hogy az EU rugalmas biztonságra vonatkozó koncepciójának részletes 
kialakítása és végrehajtása nemzeti szinten változik, a tagállami nemzeti 
munkaerőpiacok helyzetétől és a kulturális feltételektől és preferenciáktól függően; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 84
2a. bekezdés (új)

2a. felismeri, hogy a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek és munkajog 
változtatásaira és az ebből adódó költségekre figyelemmel a rugalmas biztonság 
koncepciója csak hosszú távon valósítható meg;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 85
2b. bekezdés (új)

2b. úgy ítéli meg mindenesetre, hogy egyrészt lehetséges, másrészt kívánatos, hogy e 
koncepció az EU szintjén iránymutató elvek sorozataként nyerjen kifejezést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 86
2b. bekezdés (új)

2b. úgy ítéli meg tehát, hogy a Bizottság rugalmas biztonsággal kapcsolatos lehetőségeit 
túl egyoldalúan értelmezik, hiszen ezek nem veszik figyelembe azon költségeket, 
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melyekkel ezen intézkedések járhatnak; felhívja ezért a Bizottságot, hogy végezzen 
költség-haszon elemzést e pontok tekintetében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 87
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy Európa rugalmas biztonsági stratégiájának fokozottabban 
figyelembe kell vennie a tagállamokban az eddigiekben a rugalmas biztonsággal 
kapcsolatban tett reformok eredményeire vonatkozó tapasztalati bizonyítékokat; 
rámutat, hogy a „rugalmas biztonság” reformjának alapja az az elgondolás, hogy a 
rendes munkavállalók védelmi szintjének az atipikus munkavállalók védelmének 
némi növelése érdekében való csökkentése mindkét fél számára előnyös helyzetet 
eredményezne, melyben csökken a bizonytalan foglalkoztatás, és amely mostanáig 
nem valósult meg, még a modellnek tekinthető Dániában és Hollandiában sem; 
rámutat arra, hogy a viszonylag kevés rugalmasan foglalkoztatott személy nem nyert 
sokat a védelem mértékének jelentős csökkenéséből a jóval nagyobb számú, rendes 
foglalkoztatotthoz képest;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 88
3a. bekezdés (új)

3a. rámutat arra, hogy a kisvállalkozásokban és a kézműves vállalkozásokban a 
munkaerő-felvétel igen érzékenyen reagál a szabályozási és az adózási környezet
változásaira; hangsúlyozza továbbá e vállalkozásokban a munkaviszony sajátos 
jellegét, a közvetlen munkaadó/munkavállaló viszony alapján és az üzleti projektek 
tudástranszfer útján és saját szociális párbeszédre vonatkozó módszerrel való 
azonosítását; felhív tehát e vállalkozások egyedi jellegének az európai és nemzeti 
rugalmas biztonsági stratégiákban történő kellő figyelembe vételére;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 89
3a. bekezdés (új)

3a. rámutat arra a tényre, hogy a szociális védelmi rendszerek fontos szerepet játszanak 
a rugalmasabb munkaerőpiac kockázatainak kezelésében; létfontosságúnak ítéli 
tehát, hogy a tagállamok kiigazítsák szociális védelmi rendszereiket annak 
érdekében, hogy kezeljék az egyes munkavállalókat érő kockázatokat, igazodjanak 
az új kockázatokhoz, és befogadóbbá váljanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 90
3b. bekezdés (új)

3b. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság közleménye, bár hivatkozik 
a nemek esélyegyenlőségére, teljesen figyelmen kívül hagyja „A nők és férfiak 
közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv” (COM(2006)0092) című bizottsági 
közleményben megállapított kötelezettségeket és felelősségeket; kritikával illeti a 
tényt, hogy az EU-nak a nemek egyenlősége támogatására vonatkozó hatályos 
jogszabályai az eddigiekben nem érték el céljukat, és hogy az európai munkavállalók 
fő problémái között szerepel a nemek közötti jövedelmi szakadék, a munka és a 
családi élet összeegyeztetéséhez szükséges feltételek hiánya és az állami
gyermekgondozási létesítmények hiánya;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 91
4. bekezdés

4. úgy véli tehát, hogy a rugalmas biztonság stratégiái nem megfelelő eszközök a 
bizonytalan foglalkoztatás elleni küzdelem és a munkanélküliség csökkentése 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás védelmének és a munkahelyek 
védelmének magas szintje a munkavállalók tisztességtelen elbocsátás elleni 
védelemhez fűződő alapvető jogain alapul; hangsúlyozza, hogy a munkahelyek 
védelmét és a foglalkoztatás védelmét meg kell tartani egy változással kecsegtető 
átfogó politika és a foglalkoztatás stabilitása és folytonossága támogatásának 
hasznos eszközeként; rámutat arra, hogy az olyan intézkedések mint az előzetes 
értesítés, lehetővé teszik a meglévő munkahelyek bizonyos fokú védelmét, 
ugyanakkor pedig előkészítik a munkavállalókat a munkahelyváltásra; úgy ítéli 
meg, hogy ez a megközelítés sokkal jobb annál, minthogy munkanélküliségbe 
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hagyják süllyedni az embereket, és csak a munkanélküliség bizonyos időszaka után 
„aktiválnák” őket; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: 92
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, 
amelyről közvetlenül tárgyalnak a szociális partnerekkel (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 93
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, 
amelyről közvetlenül tárgyalnak valamennyi érintettel, azonban a rugalmas biztonság 
fokozására anélkül tett kísérletek, hogy azokat a munkavállalók kérnék, a szociális 
partnerekkel tárgyaltak volna a kompromisszumról, vagy hogy valamiféle egyértelmű 
kompenzációt javasoltak volna a rugalmas biztonság növeléséért, csak nagyobb 
bizonytalanságot eredményezhetnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 94
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, 
amelyről közvetlenül tárgyalnak a szociális partnerekkel, azonban bukásra ítéltettek a 
számos új munkahely teremtésére alkalmas gazdasági fellendüléssel kísért rugalmas 
biztonság fokozására anélkül tett kísérletek, hogy a szociális partnerekkel konzultáltak 
volna, illetve a széles körű társadalmi konszenzus hiányában is;

Or. fr



AM\685022HU.doc 31/84 PE394.075v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 95
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében; 
hangsúlyozza, hogy azokban a tagállamokban, ahol a foglalkoztatás védelmének 
magas szintje a munkaerő-felvétel akadálya, illetve megakadályozza a változó 
gazdasági körülményekre adott gyors reakciókat, a rugalmas biztonsági 
stratégiáknak e problémákkal minden szociális partnerre kiterjedő, átlátható 
párbeszéd keretében kell foglalkozniuk – összhangban a nemzeti szokásokkal és 
gyakorlattal –, melyben a rugalmasság és a biztonság egymást kölcsönösen 
erősítheti; azonban a rugalmas biztonság fokozására anélkül tett kísérletek, hogy a 
szociális partnerekkel tárgyaltak volna a kompromisszumról, vagy hogy valamiféle 
egyértelmű kompenzációt javasoltak volna a rugalmas biztonság növeléséért, csak 
nagyobb bizonytalanságot eredményezhetnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 96
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, 
amelyről közvetlenül tárgyalnak a szociális partnerekkel, azonban a rugalmas 
biztonság fokozására anélkül tett kísérletek, hogy a szociális partnerekkel tárgyaltak 
volna a kompromisszumról és értékelték volna az alkalmazandó új intézkedések 
hatását és következményeit, csak nagyobb bizonytalanságot eredményezhetnek;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 97
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a rugalmas biztonság stratégiáinak elsősorban a legnagyobb 
problémákra kell figyelmet fordítaniuk egy kiegyensúlyozott program keretében, 
amelyről közvetlenül tárgyalnak a szociális partnerekkel (törlés);

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 98
4a. bekezdés (új)

4a. ellenzi a Bizottság javaslata szerinti, a foglalkoztatásvédelmi jogszabályok 
szigorúságáról szóló új mutató létrehozását, mely értelmetlen egy életképes európai 
foglalkoztatási stratégia követésekor; kitart viszont amellett, hogy a Bizottság 
nyújtson be javaslatot néhány szintézisben lévő minőségi mutatót illetően a 
foglalkoztatás minőségéről, hogy ezekkel kiegészítse a foglalkoztatási 
iránymutatások 2001. évi reformjának keretében már elfogadottakat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 99
4a. bekezdés (új)

4a. határozott véleménye, hogy bármely foglalkoztatási forma esetében biztosítandók az 
alapvető jogok, tekintet nélkül a munkaviszony formájára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 100
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak 
az oktatási szint növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a 
migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján 
történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és 
emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott 
időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formákra; 
(törlés);
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 101
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a munkanélküliség 
továbbra is magas mértéke, a bizonytalan foglalkoztatási formák, a munkavállalói 
jogok és a szociális védelem visszaszorulása és szakképzett és hozzáértő 
munkavállalókkal való ellátottság csökkenése jelenti, és hogy e kérdéskörnek központi 
helyet kell elfoglalnia az európai foglalkoztatási stratégiák 2008. évi
felülvizsgálatában; hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy integráló 
munkaerőpiac azáltal történő létrehozására, hogy támogatják a foglalkoztatás 
minőségét és a „jó munka” napirendet, növelik az oktatás szintjét és bővítik a 
képzési és továbbképzési programokat, fejlesztik a nemek közötti esélyegyenlőséget 
és nők, a migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerő-piaci integrációját, megszüntetve az akadályokat a szabadon 
választott foglalkozási és földrajzi mobilitás előtt, és olyan aktív munkaerő-piaci 
politikákat teremtve, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és 
e tekintetben emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről 
és a határozott időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta 
rugalmassági formákra; nem ért egyet a Bizottság által a bennfentesek és a kívülállók 
között tett megkülönböztetéssel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 102
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak 
az oktatási szint növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a 
migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján 
történő megteremtésére, amelyek elősegítik a két munkahely közötti biztonságos
váltást; hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó 
szerepét, és emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és 
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a határozott időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági 
formákra; nem ért egyet a Bizottság által a bennfentesek és a kívülállók között tett 
megkülönböztetéssel;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 103
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak 
az oktatási szint növelése, a gyakornoki lehetőségek és a képzési és átképzési 
programok kiterjesztése, aktív megkülönböztetésellenes politikák végrehajtása, a nők, 
a migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más megkülönböztetéssel érintett 
csoportok munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és 
földrajzi mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci 
politikák útján történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely 
közötti váltást; hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák 
meghatározó szerepét, és emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a 
részmunkaidőről és a határozott időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált 
újfajta rugalmassági formákra; nem ért egyet a Bizottság által a bennfentesek és a 
kívülállók között tett megkülönböztetéssel, és figyelemmel arra, hogy a 
munkavédelmi jogszabályok szükségszerű eredménye a munkaerőpiac 
szegmentálása; úgy véli – éppen ellenkezőleg –, hogy az erőteljes munkahelyvédelem 
a foglalkoztatás biztonságának előfeltétele;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 104
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU gazdasági és társadalmi fejlődésével 
kapcsolatosan az egyik fő kérdés annak versenyképessége és innovációja, és hogy e 
kérdéskörnek központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági 
stratégiákban; hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas 
munkaerőpiacnak a rugalmas és megbízható szerződéses feltételeknek a korszerű 
munkaszervezés keretében való támogatása révén, az oktatási szint növelése és a 
képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a migránsok, az idős és a fiatal 



AM\685022HU.doc 35/84 PE394.075v01-00

Külső fordítás

HU

munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációja 
akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi mobilitás akadályainak 
kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján történő megteremtésére, 
amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; hangsúlyozza az oktatás és a 
képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és emlékeztet a szociális 
partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott időre szóló munkáról 
kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formákra; (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 105
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályai megszüntetésére és egy rugalmas munkaerőpiacnak az oktatási 
szint növelése, a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a migránsok, az 
idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
integrációja akadályainak megszüntetése (törlés) és olyan aktív munkaerő-piaci 
politikák útján történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely 
közötti váltást; hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák 
meghatározó szerepét, és emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a 
részmunkaidőről és a határozott időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált 
újfajta rugalmassági formákra; (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 106
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak 
az oktatási szint növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a 
migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján 
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történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és 
emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott 
időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formákra; 
(törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 107
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy az EU-ban a legnagyobb problémákat a szakképzett és 
alkalmazkodóképes munkavállalókkal való ellátottság jelenti, és hogy e kérdéskörnek 
központi helyet kell elfoglalnia az európai rugalmas biztonsági stratégiákban; 
hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani egy rugalmas munkaerőpiacnak 
az oktatási szint növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a 
migránsok, az idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi 
mobilitás akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján 
történő megteremtésére, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén az új technológiák meghatározó szerepét, és 
emlékeztet a szociális partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott 
időre szóló munkáról kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formák a 
fent említett hátrányos helyzetű csoportok és a tartós munkanélküliek 
munkaerőpiacra történő integrálásában meghatározó szerepére;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 108
5. bekezdés

5. úgy véli mindenesetre, hogy a rugalmas munkaerőpiac megteremtésének központi 
helyet kell elfoglalnia a bürokrácia, a túlszabályozás és a túl bonyolult munkajog 
megszüntetése és olyan átlátható, foglalkoztatásbarát munkajogi rendszer 
létrehozása révén, mely megbízható és az üzleti gyakorlatra szabott szabályokkal 
rendelkezik a munkaviszony létrehozását és megszüntetését illetően, az oktatási szint 
növelése és a képzési és átképzési programok kiterjesztése, a nők, a migránsok, az 
idős és a fiatal munkavállalók és más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
integrációja akadályainak megszüntetése, a foglalkozási és földrajzi mobilitás 
akadályainak kiküszöbölése és olyan aktív munkaerő-piaci politikák útján történő 
megteremtése útján, amelyek meggyorsítják a két munkahely közötti váltást; 
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hangsúlyozza az oktatás és a képzés terén a képzett és alkalmazkodásra kész 
munkavállalók és az új technológiák meghatározó szerepét, és emlékeztet a szociális 
partnerek által a távmunkáról, a részmunkaidőről és a határozott időre szóló munkáról 
kötött megállapodás által kínált újfajta rugalmassági formákra; (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 109
5a. bekezdés (új)

5a. javasolja ezért, hogy a Tanács 2007 decemberében vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy előrehozza a nyolc új tagállamból származó munkavállalók szabad mozgását 
akadályozó átmeneti intézkedések megszüntetésének napját 2009. január 1-jére; 
hangsúlyozza, hogy a mobilitás akadályainak 2008 végéig történő megszüntetése 
fontos politikai üzenetet hordozna, megerősítve, hogy az Európai Uniónak 
szándékában áll mindent megtenni munkavállalói földrajzi és foglalkoztatási 
mobilitásának javítására;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 110
5a. bekezdés (új)

5a. úgy véli, hogy a Bizottságnak – olyan mutatók mellett, mint az OECD által 
kidolgozott EPL-index – a munka minőségére, a személyi képesítésekbe való 
beruházásokra, a bizonytalanság mértékére és a munkahelyek és a szerződések 
bizonytalanságára, illetve a nem rendes és a határozatlan időre szóló szerződések 
közötti átmenetre kel összpontosítania a rugalmas biztonsági politikák 
eredményességének nyomon követése érdekében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 111
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:

• alapvető jogok minden tényleges munkavállaló számára, tekintet nélkül 
munkajogi jogállásukra

• konzisztens büntetések és büntető felelősségre vonás a törvény megsértése 
vagy nem megfelelő alkalmazása esetén

• egyenlő munkáért egyenlő bér ugyanazon a helyen
• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a bizonytalan munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási 

gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 

biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás
• partnerség a változás kezelésében
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján történő 

kialakítása
• makrogazdasági keret a növekedés és a több és jobb foglalkoztatás 

tekintetében;
• a társadalmi párbeszéd és a társadalmi partnerség szerepének megerősítése 

a rugalmas biztonsági és kapcsolódó politikák alakításában, 
letárgyalásában és végrehajtásában

• napirend a „jó” munkafeltételek és a „minőségi” munkahelyek 
biztosításáról

• munkajogi intézmények, melyek foglalkoztatásvédelmet és magas szintű 
foglalkoztatásbiztonsági napirendet kínálnak és erősítenek meg;

xm

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 112
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb (törlés) 
elveket fogadjon el a foglalkoztatási iránymutatások következő 3 évére a „jó munka" 
támogatására, a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és az európai szociális 
modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen elvek között az 
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alábbiaknak kell szerepelniük:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő, kapcsolódva a minőség, az egészség 
és a jóllét biztosításához és megerősítve a határozatlan idejű 
munkaszerződéseket, a teljes időben történő foglalkoztatást és a szociális 
védelem és a munkavállalói jogok általános európai referenciaként való 
alkalmazását,

• fellépés a bizonytalan munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási 
gyakorlatok ellen

• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése és integráló munkaerőpiac 
támogatása, magas szintű munkahely- és foglalkoztatásvédelemmel,

• a munka és a magánélet összeegyeztetésének a rövidebb kollektív teljes 
munkaidős foglalkoztatás alapján a New York-i munkaidőnorma útján történő 
összeegyeztetése

• partnerség a változás kezelésében a munkaadók, a munkavállalók képviselői és a 
szakszervezetek között

• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a kollektív megállapodások és a szociális párbeszéd 

szerepe és alkalmazási köre megerősítésével való kialakítása
• új szociális jogok és szociális védelem fokozása, támogatva a személyek kritikus 

átmeneteit életútjuk során, a jövedelemkockázat és más létfenntartási 
kockázatok megakadályozása céljából, lehetővé téve a nyugdíj, az 
egészségbiztosítás stb. jogosultságának megtartását és megszerzését ezen 
átmeneti időszakokban és

• makrogazdasági keret a fenntartható fejlődés, a kiegyensúlyozott növekedés és a 
több és jobb foglalkoztatás tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Agnes Schierhuber

Módosítás: 113
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a (törlés) visszaélést megvalósító foglalkoztatási gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 

biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás
• partnerség a változás kezelésében
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• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján történő

kialakítása
• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 114
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a (törlés) visszaélést megvalósító foglalkoztatási gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése
• alapvető egyenlőség a munkahely biztonsága és a foglalkoztatás biztonsága 

között
• partnerség a változás kezelésében
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján történő 

kialakítása
• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 115
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell értékeinek megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy 
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az ilyen elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:
• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a bizonytalan munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási 

gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 

biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás
• partnerség a változás kezelésében
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján a nemzeti 

szokásokkal és gyakorlattal összhangban történő kialakítása
• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 116
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács közös rugalmas biztonsági 
elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és az európai szociális 
modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen elvek között az 
alábbiaknak kell szerepelniük:
• makrogazdasági keret a növekedés és a több és jobb foglalkoztatás tekintetében;
• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a bizonytalan munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási 
gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése a munkahely biztonságának 
javítása és a jobb foglalkoztatásbiztonság útján
• magas szintű szociális védelem szükségessége, ideértve olyan bőkezű 
munkanélküliségi ellátásokat is, melyek minden érintett munkavállalóra 
kiterjednek, az aktív munkaerő-piaci politikákkal és az élethosszig tartó tanulással 
kombinálva azokat
• partnerség a változás kezelésében, a regionális és szociális szintet is ideértve
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján történő 
kialakítása
• a társadalmi párbeszéd és a társadalmi partnerség szerepének megerősítése a 
rugalmas biztonsági és kapcsolódó politikák alakításában és végrehajtásában, a 
szociális partnerek autonómiájának a kormányok által való teljes körű tiszteletben 
tartása mellett;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 117
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő

• fellépés a kizsákmányoló munka és a visszaélést megvalósító foglalkoztatási gyakorlatok 
ellen

• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely biztonsága 
helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás

• partnerség a változás kezelésében

• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára

• beruházás az élethosszig tartó tanulás terén

• egyenlő esélyek támogatása mindenki számára, korra való tekintet nélkül (a fiatal és idős 
munkavállalók munkanélkülisége elleni küzdelem)

• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel és a kiszorult csoportokat képviselő civil 
társadalommal való konzultáció útján történő kialakítása

• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 118
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács kiegyensúlyozottabb 
rugalmas biztonsági elveket fogadjon el a minőségi foglalkoztatás megteremtésére és 
az európai szociális modell megerősítésére alapozva; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
elvek között az alábbiaknak kell szerepelniük:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés rugalmas és megbízható szerződések érdekében
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• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 
biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás

• partnerség a változás kezelésében
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• a nemzeti politikáknak a szociális partnerekkel való konzultáció útján történő 

kialakítása
• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 119
6. bekezdés

6. javasolja tehát, hogy a 2007. decemberi Európai Tanács fogadja el a 
kiegyensúlyozottabb rugalmas biztonsági elveket a Bizottság javaslata alapján, a 
következő pontokkal kiegészítve:

• szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő
• fellépés a (törlés) visszaélést megvalósító foglalkoztatási gyakorlatok ellen
• a munkaerőpiac szegmentálódásának megszüntetése, valamint a munkahely 

biztonsága helyett a foglalkoztatás biztonságára történő átállás
• partnerség a változás kezelésében
• a nemek között egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára
• (törlés)
• makrogazdasági keret a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Georgios Toussas

Módosítás: 120
6a. bekezdés (új)

6a. felhív a bizonytalan, részmunkaidős vagy határozott időre szóló és ideiglenes 
foglalkoztatási formák megszüntetésére, a stabil, teljes munkaidős és állandó munka 
támogatására, a munkaidő napi hét órára, heti öt napra és 35 órára való 
csökkentésére, a bérek emelésével, a munkavállalók elbocsátás elleni védelmével és 
erőteljesebb állami és egyetemes társadalombiztosítással és jóléttel együtt; ·

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Georgios Toussas

Módosítás: 121
6b. bekezdés (új)

6b. felhív a munkanélküliségi védelmi rendszerek garantálására, megerősítésére és 
fejlesztésére, az ellátásnak a munkanélküliség teljes ideje alatt az alapbér legalább 
80%-ára történő emelésével együtt, a munkanélküliség időszakainak a 
nyugellátásba történő beszámításába, az eltartott gyermekekkel rendelkező családok 
kiegészítő állami támogatására, az állami bölcsődék ingyenessé tételére, 
munkanélküliek gyermekei számára gyermekgondozási központok létrehozására, 
illetve külön intézkedésekre a munkanélküli nők, fiatalok és sajátos szükségletű 
személyek tekintetében; ·

Or. el

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 122
7. bekezdés

7. emlékeztet arra, hogy az EU-nak a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén 
meghatározott hatáskörei vannak, és emlékezteti a tagállamokat és a Bizottságot 
egyes jogoknak EU-szinten történő garantálása terén meglévő felelősségére; 
emlékeztet arra, hogy az európai jogalkotás kiegészíti a nemzeti munkaerő-piaci 
szabályokat, valamint hogy fontos eleme a munkavállalók jogai biztosításának;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 123
7. bekezdés

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 124
7. bekezdés

7. emlékeztet az EU-nak a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén meglévő hatásköreire, 
és emlékezteti a tagállamokat és a Bizottságot a jogoknak EU-szinten történő 
garantálása terén meglévő felelősségére; (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 125
7. bekezdés

7. emlékeztet a tagállamoknak a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén meglévő 
hatásköreire, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvére, emlékeztet arra, 
hogy az európai jogalkotás kiegészíti a nemzeti munkaerő-piaci szabályokat (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 126
7. bekezdés

7. emlékeztet a tagállamoknak a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén meglévő 
alapvető hatásköreire, (törlés) emlékeztet arra, hogy az európai jogalkotás csak 
kiegészítője a nemzeti munkaerő-piaci szabályoknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 127
7a. bekezdés (új)

7a. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szenteljenek különleges figyelmet az 



PE394.075v01-00 46/84 AM\685022HU.doc

Külső fordítás

HU

önfoglalkoztatók, a kisvállalkozások és a KKV-k jogi helyzetének, mivel ezeket az 
ügyfeleiktől való gazdasági függés magas szintje jellemzi, és hogy együttesen 
fontolják meg a szociális védelem szintjének emelésére legalkalmasabb jogalkotási 
eszközöket, a munkajog rugalmasabbá tételére irányuló intézkedések 
megfontolásával egyidejűleg;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 128
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének fontosságát; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok számára mérlegelési jogkört kell biztosítani, hogy kiegyensúlyozhassák a 
védelem, illetve a rugalmasság szükségességét munkaerőpiacaik kiindulási feltételei 
és hagyományai alapján; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 129
8. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 130
8. bekezdés

8. felhív e tekintetben a közvetítői munkáról és a kiegészítő nyugdíjjogosultságok 
hordozhatóságáról szóló irányelv elfogadására az egyenlő bánásmód és az egyenlő 
bér elve alapján, illetve Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv fejlesztésére, továbbá 
a munkavállalók kihelyezéséről szóló irányelv megfelelőbb végrehajtására;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 131
8. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 132
8. bekezdés

8. felhív e tekintetben valamennyi munkaügyi jogszabály hatékonyabb végrehajtására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 133
8. bekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 134
8. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 135
8a. bekezdés (új)

8a. felhív a felülvizsgált, munkaidőről szóló irányelvnek a munka és a magánélet 
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összeegyeztetésére irányuló célkitűzéssel való összhangba hozatalára, ami többek 
között az alábbiakat teszi szükségessé:
- az EU szintjén a maximális munkaidő egyértelmű megállapítása (a jelenlegi heti 
48 órás normához képest azt első lépésként 40 órára csökkentve, és megszüntetve a 
meglévő irányelv valamennyi jelenlegi eltérését és joghézagát), amely a tagállamok 
számára ösztönzőt jelenthet a munkaidő nemzeti szintű csökkentésére;
- részmunkaidős foglalkoztatási előírások megállapítása annak érdekében, hogy 
csak megalapozott és szociális védelemben részesülő részmunkaidős állásokat (15–
20 óra hetente) ajánljanak azoknak, akik részmunkaidőben kívánnak dolgozni;
- a teljes és a részmunkaidős foglalkoztatás egyenlő alapokra helyezése az órabérek, 
az oktatáshoz és az élethosszig való tanuláshoz való jog, a karrierlehetőségek és a 
szociális védelem tekintetében;
- az irányelv nem teljesítése minden lehetőségének megszüntetése, és az EB ítéletei 
teljes körű végrehajtásának biztosítása (pl. a munkahelyen töltött készenléti idő 
munkaidőnek minősül, és a szolgálatban eltöltött idő után közvetlenül kompenzációs 
pihenést kell biztosítani);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 136
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
vállalatok között; felhívja a Bizottságot a be nem jelentett munka elleni küzdelemre, 
nevezetesen a nemzeti munkaügyi felügyelőségek eredményesebb koordinálása 
révén, és felszólít az érintett állami és magánszervek közötti intenzív nemzeti 
koordinációra, továbbá felhívja a tagállamokat, hogy az egyes ágazatokra jellemző 
mutatókra és teljesítményértékelésekre alapozott innovatív módszereket használjanak 
az adóerózió elleni küzdelem érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 137
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
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gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
vállalatok között; felhívja a tagállamokat a be nem jelentett munka ellen a nemzeti 
munkaügyi felügyelőségek és/vagy szakszervezetek koordinálását és a közöttük 
megvalósuló közigazgatási együttműködést végző európai platform létrehozása útján 
történő küzdelemre, határozottan hangsúlyt fektet a nemzeti hatóságok felügyeleti 
jogkörére, melyet a Bizottság többször is megkérdőjelezett, azonban amit az Európai 
Bíróság legutóbb 2007. július 18-án erősített meg (C-490/04); felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az érintett állami és magánszervek közötti intenzív 
nemzeti koordinációt, továbbá felhívja a tagállamokat, hogy az egyes ágazatokra 
jellemző mutatókra és teljesítményértékelésekre alapozott innovatív módszereket 
használjanak az adóerózió elleni küzdelem érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Agnes Schierhuber

Módosítás: 138
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
vállalatok között; felhívja a Bizottságot a be nem jelentett munka ellen a nemzeti 
munkaügyi felügyelőségek és/vagy szociális partnerek koordinálását végző európai 
platform létrehozása útján történő küzdelemre, és felszólít az érintett állami és 
magánszervek közötti intenzív nemzeti koordinációra, továbbá felhívja a tagállamokat, 
hogy az egyes ágazatokra jellemző mutatókra és teljesítményértékelésekre alapozott 
innovatív módszereket használjanak az adóerózió elleni küzdelem érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 139
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
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vállalatok között (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 140
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
vállalatok között; (törlés) felszólít az érintett állami és magánszervek közötti intenzív 
nemzeti koordinációra, továbbá felhívja a tagállamokat, hogy az egyes ágazatokra 
jellemző mutatókra és teljesítményértékelésekre alapozott innovatív módszereket 
használjanak az adóerózió elleni küzdelem érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 141
9. bekezdés

9. megújuló küzdelemre szólít fel a be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, 
amely – jóllehet az egyes tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a 
gazdaságot, védelem nélkül hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók 
számára, csökkenti az adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a 
vállalatok között; felhívja a Bizottságot arra, hogy támogassa a tagállamok között a 
bevált gyakorlat cseréjét és az együttműködést a be nem jelentett munka elleni 
küzdelem érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 142
9. bekezdés

9. felhívja a tagállamokat, hogy a hatályos jogszabályok végrehajtásával küzdjenek a 
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be nem jelentett munka és a feketegazdaság ellen, amely – jóllehet az egyes 
tagállamokban eltérő mértékben van jelen – károsítja a gazdaságot, védelem nélkül 
hagyja a munkavállalókat, hátrányos a fogyasztók számára, csökkenti az 
adóbevételeket, valamint tisztességtelen versenyt teremt a vállalatok között (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 143
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek és kollektív tárgyalások kialakulásának előmozdításában egy 
integráló foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így 
garantáltak a munkavállalói jogok; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a 
hiányosságokat a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd kiterjesztésével 
kezeljék, ideértve a határon átnyúló és az ágazati párbeszédet is, annak érdekében, 
hogy magukba foglalják a képzést, a munkaszervezést, valamint a változás 
előrejelzéséhez, a szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó kérdéseket; 
sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek számára technikai és 
pénzügyi támogatást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 144
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha 
valamennyi érintett részt vesz a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek és kollektív tárgyalások – ahol ez a gyakorlat – kialakulásának 
előmozdításában egy integráló foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a 
bizalom, és így garantálható az egyensúly; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
a hiányosságokat a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd kiterjesztésével 
kezeljék, ideértve a határon átnyúló és az ágazati párbeszédet is, annak érdekében, 
hogy magukba foglalják a képzést, a munkaszervezést, valamint a 
szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó kérdéseket; sürgeti a 
Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek számára technikai és pénzügyi 
támogatást;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 145
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek és kollektív tárgyalások kialakulásának előmozdításában egy 
integráló foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így 
garantálható az egyensúly; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a 
hiányosságokat a kollektív tárgyalások és az egyesülés jogának garantálása, valamint 
az eredményes szakszervezeti tevékenységek útján kezeljék, ideértve a határon 
átnyúló és az ágazati párbeszédet is, annak érdekében, hogy magukba foglalják a 
képzést, a munkaszervezést, valamint a szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez 
kapcsolódó kérdéseket; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek 
számára technikai és pénzügyi támogatást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 146
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek, munkaadói szövetségek és kollektív tárgyalások kialakulásának 
előmozdításában egy integráló foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a 
bizalom, és így garantálható az egyensúly; határozottan hangsúlyozza azt az elvet, 
hogy a munkavállalóknak és a munkaadóknak maguknak kell dönteniük arról, 
hogy miről kívánnak tárgyalni a szociális párbeszéd keretében; ezzel kapcsoaltosan 
ajánlja a szociális partnereknek, hogy a hiányosságokat a kollektív tárgyalások és a 
szociális párbeszéd kiterjesztésével kezeljék, ideértve a határon átnyúló és az ágazati 
párbeszédet is, annak érdekében, hogy magukba foglalják a képzést, a 
munkaszervezést, valamint a szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó 
kérdéseket; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek számára 
technikai és pénzügyi támogatást;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 147
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint (törlés) 
kollektív megállapodások előmozdításában egy integráló foglalkoztatási rendszer 
keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így garantálható az egyensúly; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy a hiányosságokat a kollektív tárgyalások és a szociális 
párbeszéd kiterjesztésével kezeljék, ideértve a határon átnyúló és az ágazati 
párbeszédet is, annak érdekében, hogy magukba foglalják a képzést, a 
munkaszervezést, valamint a szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó 
kérdéseket; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szociális partnerek számára 
technikai és pénzügyi támogatást;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 148
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint (törlés) 
kollektív tárgyalások kialakulásának előmozdításában egy integráló foglalkoztatási 
rendszer keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így garantálható az egyensúly; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hiányosságokat a nemzeti jog szerint a 
kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd kiterjesztésével kezeljék, ideértve a 
határon átnyúló és az ágazati párbeszédet is, annak érdekében, hogy magukba 
foglalják a képzést, a munkaszervezést, valamint a szerkezetátalakításhoz és az 
áthelyezéshez kapcsolódó kérdéseket; (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Georgios Toussas

Módosítás: 149
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy (törlés) a szociális partnerek és a szociális partnerség 
koncepciója mélyen reakciós, tudománytalan és anakronisztikus; e koncepció célja 
az, hogy manipulálja a munkavállalók mozgását, valamint hogy a munkásosztály 
visszavonuljon és behódoljon a tőke ambícióinak és ennek politikai 
megnyilvánulásainak;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 150
10. bekezdés

10. meggyőződése, hogy a bizalom és a párbeszéd légköre csak úgy teremthető meg, ha a 
szociális partnerek részt vesznek a nemzeti politikák kiigazításában, valamint erős 
szakszervezetek és kollektív tárgyalások kialakulásának előmozdításában egy 
integráló foglalkoztatási rendszer keretében, ahol magas fokú a bizalom, és így 
garantálható az egyensúly; ösztönzi a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd 
kiterjesztését, ideértve a határon átnyúló és az ágazati párbeszédet is, annak 
érdekében, hogy magukba foglalják a képzést, a munkaszervezést, valamint a 
szerkezetátalakításhoz és az áthelyezéshez kapcsolódó kérdéseket; (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 151
10a. bekezdés (új)

10a. emlékeztet arra, hogy a rugalmasságot illetően nem létezik egységes megoldás, és 
hogy minden egyes tagállamnak magának kell összeállítania rugalmas biztonsági 
koncepciójának elemeit saját helyzetétől és nemzeti hagyományaitól függően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 152
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a 
rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a rugalmas 
biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, 
szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív 
munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek 
megtartása mellett képesek megfelelően alkalmazkodni az új nemzetközi helyzethez 
és a feltörekvő gazdaságok részéről támasztott versenyhez; hangsúlyozza emellett, 
hogy a visszatérő és az eredményes kollektív tárgyalásokra háromoldalú struktúrában 
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kell sort keríteni, amelyben erős és reprezentatív szociális partnerek vesznek részt, és 
hangsúlyozza továbbá a megfelelő jóléti rendelkezések és a jó minőségű 
szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak gondozásához való 
egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, hogy a szociális 
védelem említett szintjének garantálása lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és 
a strukturális változást a kockázatvállalási hajlandóság növelése útján;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 153
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a 
rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a rugalmas 
biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, 
szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív 
munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett 
képesek alkalmazkodni; hangsúlyozza emellett, hogy a visszatérő és az eredményes 
kollektív tárgyalásokra (törlés) erős és reprezentatív szociális partnerek részvételével 
kell sort keríteni, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó 
minőségű szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak 
gondozásához való egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, 
hogy a munkavállalók biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a 
strukturális változást a kockázatvállalási hajlandóság növelése útján;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 154
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek támogatják a különféle európai szociális modelleket; úgy véli, 
hogy a rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a 
rugalmas biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális 
védelem, szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság 
védelme, aktív munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási 
lehetőségek, valamint a korszerű és átlátható munkajog eredményei mellett képesek 
alkalmazkodni (törlés);
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 155
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a 
rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a rugalmas 
biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, 
szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív 
munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett 
képesek alkalmazkodni; hangsúlyozza emellett, hogy a visszatérő és az eredményes 
kollektív tárgyalásokra (törlés) olyan struktúrában kell sort keríteni, amelyben erős és 
reprezentatív szociális partnerek vesznek részt, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt 
jóléti rendelkezések és a jó minőségű szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és 
más eltartottak gondozásához való egyetemes hozzáférés szükségességét; 
hangsúlyozza emellett, hogy a munkavállalók biztonsága lehetővé teheti a 
foglalkoztatási mobilitást és a strukturális változást a kockázatvállalási hajlandóság 
növelése útján;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 156
11. bekezdés

11. felhívja a tagállamokat, hogy fejlesszék társadalombiztosítási rendszereiket, 
különösen a munkanélküli ellátást biztosítókat, úgy ítéli meg, hogy a 
társadalombiztosítási rendszereknek és a munkajognak támogatóbb jellegűnek kell 
lenniük a munkaerő-piaci átmenetekkel (lásd pl. az oktatás és a képzés felől a 
foglalkoztatásba, a foglalkoztatásból az oktatásba, a továbbképzésbe és az 
élethosszig tartó tanulásba és viszont, a részmunkaidőből a teljes munkaidőbe, a 
határozott idejűből a határozatlan időre szóló foglalkoztatásba, a foglalkoztatásból a 
nyugdíjazásba stb. való átmenet) kapcsolatos jövedelmi kockázat megelőzését 
illetően; úgy ítéli meg, hogy ezt a megközelítést kollektív tárgyalásokkal kell 
kiegészíteni; hangsúlyozza emellett, hogy a visszatérő és az eredményes kollektív 
tárgyalásokra (törlés) erős és reprezentatív szociális partnerek részvételével kell, hogy 
sor kerüljön, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó 
minőségű szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak 
gondozásához való egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, 
hogy a munkavállalók biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a 
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strukturális változást a másik munkahelyre való gördülékeny váltás lehetőségeinek 
bővítése útján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 157
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek összeegyeztethetőek az európai szociális modellt alátámasztó 
alapvető pillérekkel; úgy véli, hogy a rugalmasság és a biztonság követelményei 
egymást erősítik, és hogy a rugalmas biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók 
magasabb szintű szociális védelem, szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az 
egészség és a biztonság védelme, aktív munkaerő-piaci politikák és képzési / egész 
életen át tartó tanulási lehetőségek mellett képesek alkalmazkodni; hangsúlyozza 
emellett, hogy a visszatérő és az eredményes kollektív tárgyalásokra háromoldalú 
struktúrában kell sort keríteni, amelyben erős és reprezentatív szociális partnerek 
vesznek részt, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó 
minőségű szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak 
gondozásához való egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, 
hogy a munkavállalók biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a 
strukturális változást a kockázatvállalási hajlandóság növelése útján;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 158
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös értékeken 
kell alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a 
rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősíthetik, és hogy a rugalmas 
biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, 
szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív 
munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett 
képesek alkalmazkodni az új feltételekhez, vagyis a rugalmasabb szerződési 
feltételekhez; hangsúlyozza emellett, hogy sikeresek egyes országokban a 
háromoldalú struktúrában megvalósuló, visszatérő és (törlés) eredményes kollektív 
tárgyalások, amelyekben erős és reprezentatív szociális partnerek vesznek részt, és 
hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó minőségű 
szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak gondozásához való 
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egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, hogy a munkavállalók 
biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a strukturális változást a 
kockázatvállalási hajlandóság növelése útján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 159
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy a rugalmas biztonság minden modelljének olyan közös elveken 
kell alapulnia, amelyek támogatják az európai szociális modellt; úgy véli, hogy a 
rugalmasság és a biztonság követelményei egymást erősítik, és hogy a rugalmas 
biztonság révén a vállalatok és a munkavállalók magasabb szintű szociális védelem, 
szociális biztonság és munkanélküli ellátás, az egészség és a biztonság védelme, aktív 
munkaerő-piaci politikák és képzési / egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett 
képesek alkalmazkodni; hangsúlyozza emellett (törlés) a visszatérő és az eredményes 
kollektív tárgyalásokat, amelyekben erős és reprezentatív szociális partnerek vesznek 
részt, és hangsúlyozza továbbá a kiterjedt jóléti rendelkezések és a jó minőségű 
szolgáltatásokhoz, pl. a gyermekgondozáshoz és más eltartottak gondozásához való 
egyetemes hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza emellett, hogy a munkavállalók 
biztonsága lehetővé teheti a foglalkoztatási mobilitást és a strukturális változást a 
kockázatvállalási hajlandóság növelése útján; hangsúlyozza, hogy a jól megtervezett 
munkahelyvédelmi rendszerek ösztönzőt biztosítanak a vállalkozások számára, hogy 
befektessenek munkavállalóik képességeibe, valamint innovatív és produktív módot 
keressenek a szerkezetátalakításra, ezáltal növelve a belső rugalmasságot és a 
vállalkozások alkalmazkodóképességét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 160
12. bekezdés

12. sajnálja, hogy a Bizottság szűken értelmezi a rugalmas biztonságot, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget a munkavállalók biztonságának elve, az 
aktív munkaerő-piaci politikák és az egész életen át tartó tanulás mellett, valamint 
hogy a rugalmas biztonságot az európai szociális modell tágabb kontextusában 
vizsgálja; üdvözli a Bizottság rugalmas biztonságról szóló közleményének kiindulási 
tételét, miszerint egy olyan időben, amikor az „élethosszig tartó munka” kilátása 
egyre inkább a múlté, a munkavállalók számára inkább a foglalkoztatásuk, mint a 
munkahelyük biztonsága a fontos; hangsúlyozza, hogy az egyének biztonságot 
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kaphatnak több és új foglalkoztatási lehetőség útján is;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 161
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget a munkavállalók biztonságának 
elve mellett, támogatva a közleményében megállapított négy politikai összetevő 
fejlesztését: az aktív munkaerő-piaci politikák és az egész életen át tartó tanulás, 
továbbá a szerződéses feltételek és a társadalombiztosítási rendszerek változásai, 
valamint hogy a rugalmas biztonságot az európai szociális modell tágabb 
kontextusában vizsgálja;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 162
12. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 163
12. bekezdés

12. sajnálja, hogy a Bizottság szűken értelmezi a rugalmas biztonságot, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget a „jó munka” mellett, támogatva a 
munkavállalók számára a munkahelyek és a foglalkoztatás biztonságát, az aktív 
munkaerő-piaci politikák és az egész életen át tartó tanulás tekintetében a jogokon 
alapuló megközelítést, valamint hogy a foglalkoztatás minősége és a munkahelyi 
jólét fejlesztését az európai szociális modell tágabb kontextusában vizsgálja;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 164
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy kötelezze el magát a rugalmas és megbízható szerződéses 
megállapodások, a munkavállalók biztonsága, az aktív munkaerő-piaci politikák és az 
egész életen át tartó tanulás elve mellett, valamint hogy a rugalmas biztonságot az 
európai szociális modellek tágabb kontextusában vizsgálja;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 165
12. bekezdés

12. tudomásul veszi a Bizottság rugalmas biztonságot illető megközelítését, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget a munkavállalók biztonságának elve, az 
aktív munkaerő-piaci politikák és az egész életen át tartó tanulás mellett, valamint 
hogy a rugalmas biztonságot az európai szociális modell tágabb kontextusában 
vizsgálja;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 166
<Article>12 a. bekezdés (új)</Article>

12a. erőteljes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság közleménye a rugalmas 
biztonságot kizárólag a munkaviszony kontextusában vizsgálja; felhív ezért olyan, a 
rugalmas biztonsággal kapcsolatos állami politikákra, melyek célja az 
önfoglalkoztatói státuszba való átmenet előmozdítása, ideértve a vállalkozások 
létrehozását és megszerzését is, a függetlenség támogatását és a kapcsolódó 
kockázatvállalást az önfoglalkoztató munkavállalók technikai és vezetői készségei 
fejlesztésének támogatásával együtt;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 167
12a. bekezdés (új)

12a. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az oktatási és képzési intézkedések egy 
tágabb rugalmas biztonsági napirend keretében szerepeljenek, és hangsúlyozza, 
hogy az élethosszig tartó tanulásnak a munkavállalók közötti esélybeli 
szakadékokkal kell foglalkoznia, és már az oktatási rendszer első szakaszában el kell 
kezdődnie;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 168
13. bekezdés

13. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac szegmentálódása elleni küzdelem részeként 
valamennyi munkavállaló számára – egyéni foglalkoztatási helyzetükre tekintet nélkül 
– biztosítandók az alapvető jogok, ami a következőket jelenti: egyenlő elbánás, a 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról és a 
kollektív fellépésről, illetve hangsúlyozza a képzéshez való hozzáférés fontosságát, 
továbbá a megszerzett jogok folyamatos védelmét az oktatás és a képzés időszaka alatt 
is, a jobb gondozási lehetőségeket, az átállást a függő foglalkoztatásról az 
önfoglalkoztatásra stb.; emlékeztet arra, hogy az alapvető jogok és a munkajog célja 
nem az, hogy a munkavállaló egész életében ugyanazon a munkahelyen maradjon, 
hanem a tisztes élet- és munkafeltételek biztosítása;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 169
13. bekezdés

13. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac szegmentálódása elleni küzdelem részeként 
valamennyi munkavállaló számára – egyéni foglalkoztatási helyzetükre tekintet nélkül 
– biztosítandók bizonyos alapvető jogok, ami a következőket jelenti: egyenlő elbánás, 
a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról, a 
kollektív fellépésről és a képzéshez való hozzáférésről, továbbá a megszerzett jogok 
folyamatos védelme az oktatás és a képzés időszaka alatt is, gondozási tevékenységek, 
átállás a függő foglalkoztatásról az önfoglalkoztatásra stb.; emlékeztet arra, hogy az 
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alapvető jogok és a munkajog célja nem az, hogy a munkavállaló egész életében 
ugyanazon a munkahelyen maradjon, hanem a tisztes élet- és munkafeltételek 
biztosítása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 170
13. bekezdés

13. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac szegmentálódása elleni küzdelem részeként 
valamennyi munkavállaló számára – egyéni foglalkoztatási helyzetükre tekintet nélkül 
– biztosítandók az alapvető jogok, ami a következőket jelenti: egyenlő elbánás, a 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról, a 
kollektív fellépésről és a képzéshez való hozzáférésről, továbbá a megszerzett jogok 
folyamatos védelme az oktatás és a képzés időszaka alatt is, gondozási tevékenységek, 
átállás a függő foglalkoztatásról az önfoglalkoztatásra stb.; emlékeztet arra, hogy az 
alapvető jogok és a munkajog célja (törlés) a tisztes élet- és munkafeltételek, a 
megfelelő bérezés és a szociális védelem biztosítása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 171
13. bekezdés

13. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac szegmentálódása elleni küzdelem részeként 
valamennyi munkavállaló számára – egyéni foglalkoztatási helyzetükre tekintet nélkül 
– biztosítandók az alapvető jogok, ami a következőket jelenti: egyenlő elbánás, a 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint rendelkezések a 
munkaidőről, az egyesülési és képviseleti szabadságról, a kollektív tárgyalásokról, a 
kollektív fellépésről és a képzéshez való hozzáférésről, továbbá a megszerzett jogok 
folyamatos védelme az oktatás és a képzés időszaka alatt is, gondozási tevékenységek, 
átállás a függő foglalkoztatásról az önfoglalkoztatásra stb.; emlékeztet arra, hogy az 
alapvető jogok és a munkajog célja nem az, hogy a munkavállaló egész életében 
ugyanazon a munkahelyen maradjon, hanem a tisztességes élet- és munkafeltételek 
biztosítása, melyek eredményeként a tisztes megélhetés minimumfeltételei 
garantálhatók;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 172
13a. bekezdés (új)

13 a. úgy ítéli meg, hogy a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a 
bizonytalan és az atipikus foglalkoztatás megszüntetésére; úgy ítéli meg, hogy az 
egyik eszköz lehet a munkaadók fokozatosan növekvő társadalombiztosítási 
járulékát előíró rendszer létrehozása azon elvnek megfelelően, hogy „minél 
alacsonyabb a foglalkoztatási státusz (rövid időtartam, elégtelen kilátások, nagy 
kockázat), annál nagyobb a társadalombiztosítási járulék mértéke”; úgy ítéli meg, 
hogy a fokozatos járulékfizetés motiválhatja a munkaadókat, pl. a határozott időre 
szóló szerződés meghosszabbítása helyett határozatlan idejű szerződés kiadására, 
illetve ilyen módon a munkavállalók kedvezőbb feltételek melletti alkalmazására 
való ösztönzésükkel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 173
13a. bekezdés (új)

13a. hangsúlyozza, hogy ezen aktív munkaerő-piaci politikák végrehajthatósága 
érdekében a hatóságok különösen igénybe vehetnek magán munkaközvetítőket is; e 
munkaközvetítők segíthetnek a munkahelyváltásban egy olyan jogi kereten belül, 
mely a munkavállaló és a munkaadó számára egyaránt biztonságos;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 174
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák a munkavállalók nem hagyományos szerződések ismétlődő 
felhalmozódása útján történő kihasználását;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 175
14. bekezdés

14. hangsúlyozza megelőző és kísérő intézkedések bevezetésének szükségességét, melyek 
ellensúlyozhatják az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 176
14. bekezdés

14. hangsúlyozza az atipikus szerződések hatásainak ellenőrzését és – ha ez még 
továbbra is szükséges – olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Agnes Schierhuber

Módosítás: 177
14. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 178
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák az atipikus szerződések hosszú távú felhalmozódását;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jiří Maštálka

Módosítás: 179
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását, a nulla 
munkaórát kikötő szerződések használatát, a készenlétről és a rövid 
részmunkaidőről szóló szerződésekkel való visszaélést, polgári jogi szerződések arra 
való alkalmazását, hogy alárendelt munkaviszonyt színlelt önfoglalkoztatássá 
alakítsanak, az alvállalkozás és a kiszervezés alkalmazását a munkavállalók 
szociális, egészségügyi, bér- és egyéb jogainak aláaknázására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 180
14. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 181
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását; felhív arra, 
hogy minden közösségi foglalkoztatáspolitika tekintetében ragaszkodjanak a 
határozatlan időre szóló, teljes munkaidős munkaszerződések hagyományos 
modelljéhez, melyek a tagállami társadalombiztosítási rendszerek alapját képezik;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 182
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
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megakadályozzák az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását; kivéve ha ezek 
a teljes munkaidős munkaszerződésekkel megegyező jogokról rendelkeznek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 183
14. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 184
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek 
megakadályozzák az atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását, támogatva a 
tagállamokat olyan politikák végrehajtásában, melyek révén e szerződések teljes 
szociális védelem mellett határozatlan idejű munkaviszonnyá alakíthatók;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 185
14. bekezdés

14. hangsúlyozza olyan politikák bevezetésének szükségességét, melyek korlátozzák az 
atipikus szerződések ismétlődő felhalmozódását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 186
14. bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 187
15. bekezdés

15. felhív átfogó, egész életen át tartó tanulási rendszerek létrehozására, amelyek a nem 
hagyományos szerződésekkel foglalkoztatott munkavállalókra is érvényesek; felhívja 
a tagállamokat, hogy összpontosítsák stratégiáikat a nemzeti hiányosságok területeire, 
és egyedi beruházásokkal tegyenek az oktatás és a képzés terén, továbbá hogy 
biztosítsák, hogy javul a hatóságok és a vállalkozások teljesítménye;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 188
15. bekezdés

15. felhív átfogó, egész életen át tartó tanulási rendszerek létrehozására, hangsúlyt 
fektetve különösen a nem hagyományos szerződésekkel foglalkoztatott 
munkavállalókra; felhívja a tagállamokat, hogy összpontosítsák stratégiáikat a nemzeti 
hiányosságok területeire, és egyedi beruházásokkal tegyenek az oktatás és a képzés 
terén, továbbá hogy biztosítsák, hogy javul a hatóságok és a vállalkozások 
teljesítménye; felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az oktatáshoz való jog 
és az oktatásba való bejutás mindenki számára való biztosításáról;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 189
15. bekezdés

15. felhív átfogó, egész életen át tartó tanulási rendszerek létrehozására (törlés); felhívja a 
tagállamokat, hogy összpontosítsák stratégiáikat a nemzeti hiányosságok területeire, és 
egyedi beruházásokkal tegyenek az oktatás és a képzés terén, továbbá hogy 
biztosítsák, hogy javul a hatóságok és a vállalkozások teljesítménye;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 190
15. bekezdés

15. felhív a megfelelő egész életen át tartó tanulási rendszerek támogatására, hangsúlyt 
fektetve különösen a nem hagyományos szerződésekkel foglalkoztatott 
munkavállalókra; felhívja a tagállamokat, hogy összpontosítsák stratégiáikat a nemzeti 
hiányosságok területeire, és egyedi beruházásokkal tegyenek az oktatás és a képzés 
terén, továbbá hogy biztosítsák, hogy javul a hatóságok és a vállalkozások 
teljesítménye;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 191
15a. bekezdés (új)

15a. felhív az EU szintjén és nemzeti szinten a szociális partnerek közötti 
kiegyensúlyozott és a cégek számára megfelelő rugalmasságot biztosító kapcsolatok 
megerősítésére, melyek ugyanakkor kizárják a munkafeltételek kárára megvalósuló 
tisztességtelen versenyt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 192
15b. bekezdés (új)

15b. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a vállalkozások előre jelezzék a 
változásokat és humánerőforrás-igényeiket az alkalmazottak belső képzési és 
átképzési programjainak tervezése érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 193
15c. bekezdés (új)

15c. emlékeztet arra, hogy e jogviszonyban az alvállalkozók, a többféle képesítéssel 
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rendelkező munkavállalók és az alkalmi munkavállalók azok, akiket a rugalmas 
biztonság magas kockázat mellett érint, amint azt ennek gyakori előfordulása is 
igazolja;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 194
16. bekezdés

16. felhívja a szociális partnereket és a tagállami hatóságokat, hogy a GDP százalékában 
kifejezett 2%-os teljesítménymutató (összes állami és magánkiadás) elfogadásával 
garantálják a beruházásokat az egész életen át tartó tanulás terén; felhívja emellett a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat, hogy fokozzák az egész életen át 
tartó tanulás terén tett beruházásaikat, melyhez kollektív megállapodások is 
társulhatnak (pl. adott cégen belüli kollektív képzési és élethosszig tartó tanulást 
támogató alapok); felhívja emellett a tagállamokat, hogy vezessenek be új szociális 
jogokat, figyelemmel a munka és a magánélet összeegyeztetésének megközelítésére 
(pl. képzés vagy gondozás céljából szabadság kivételének joga, a munkaidő 
ideiglenes csökkentésének joga, illetve a későbbiekben teljes munkaidőben való 
újbóli alkalmazásba vétel joga, hosszú távú alkotói szabadság joga, illetve fiatalok 
joga a gyakornoksághoz, a képzéshez vagy a hat hónappal oktatásuk befejezését 
követő foglalkoztatáshoz);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 195
16. bekezdés

16. felhívja a tagállamokat, hogy a GDP minimum 2 %-ával (összes állami és 
magánkiadás) (törlés) garantálják a beruházásokat az egész életen át tartó tanulás 
terén; felhívja emellett a tagállamokat, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat, hogy 
fokozzák az egész életen át tartó tanulás terén tett beruházásaikat;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 196
16. bekezdés

16. felhívja (törlés) a tagállami hatóságokat, hogy az állami kiadásokra vonatkoztatva a
GDP százalékában kifejezett 2%-os teljesítménymutató (törlés) elfogadásával 
garantálják a beruházásokat az egész életen át tartó tanulás terén; felhívja emellett a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat, hogy fokozzák az egész életen át 
tartó tanulás terén tett beruházásaikat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 197
16. bekezdés

16. felhívja a hatóságokat és a tagállami szociális partnereket (törlés), hogy fokozzák az 
egész életen át tartó tanulás terén tett beruházásokat;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 198
16. bekezdés

16. felhívja a szociális partnereket és a tagállami hatóságokat, hogy támogassák az egész 
életen át tartó tanulást; felhívja emellett a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
vállalkozásokat, hogy fokozzák az egész életen át tartó tanulás terén tett 
beruházásaikat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 199
16. bekezdés

16. felhívja a szociális partnereket és a tagállami hatóságokat, hogy ruházzanak be az 
egész életen át tartó tanulás terén; felhívja emellett a tagállamokat, hogy ösztönözzék 
a vállalkozásokat, hogy fokozzák az egész életen át tartó tanulás terén tett
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beruházásaikat;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 200
16a. bekezdés (új)

16a. hangsúlyozza a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram (2007–
2013) szerepét olyan új és jobb vállalatok létrehozásában, melyek támogatják a 
tudás Európáját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 201
17. bekezdés

17. hangsúlyozza a munkaszervezés innovatív formáinak hatékonyságát, ideértve a tanuló 
szervezeteket, a többféle képesítés megszerzését és a munkahelyi rotációt a 
munkaadók, ágazati alapítványi kezdeményezések, a regionális fejlesztési támogatás 
és az aktív munkaerő-piaci politikák (törlés) útján;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 202
17. bekezdés

17. felismeri, hogy a munkaszervezés innovatív formái, ideértve a tanuló szervezeteket, a 
többféle képesítés megszerzését és a munkahelyi rotációt a munkaadók, ágazati 
alapítványi kezdeményezések,a regionális fejlesztési támogatás és az aktív munkaerő-
piaci politikák által biztosított képzés útján, hozzájárulhatnak a munkavállalók 
anélkül történő újraintegrálásához, hogy elveszítenék hasznos ismereteiket és 
szakmai készségeiket, és ilyen módon támogathatják az integráló munkaerőpiacot;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 203
17. bekezdés

17. hangsúlyozza a munkaszervezés innovatív formáinak hatékonyságát, ideértve a tanuló 
szervezeteket, a többféle képesítés megszerzését és a munkahelyi rotációt a 
munkaadók, a képzésre és átképzésre vonatkozó ágazati forrásokat, illetve a 
munkanélküliség esetére szóló biztosítékokat a regionális fejlesztési támogatás és az 
aktív munkaerő-piaci politikák által biztosított képzés útján;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 204
18. bekezdés

18. meggyőződése, hogy fontos a stabil munkaviszonyok ösztönzése, valamint a 
szegénység és a bizonytalan foglalkoztatás elleni küzdelem, amikor komolyan bízni 
lehet abban, hogy a társadalmi integráció (az egy főre jutó GNI 60%-ának 
megfelelő) minimális jövedelemszintjére és (az átlagos nemzeti jövedelem 60%-ának 
megfelelő) minimálbérre vonatkozó EU-előírást vezetnek be a jövedelemszegénység 
megakadályozása céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 205
18. bekezdés

18. meggyőződése, hogy fontos a stabil munkaviszonyok ösztönzése, ideértve az 
adóintézkedések használatát is, magas szintű bizalom megléte esetén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 206
18. bekezdés

18. meggyőződése, hogy a rugalmas munkajog, az élethosszig tartó tanulás korszerű 
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formái, a fenntartható és finanszírozható társadalombiztosítási rendszerek és az 
eredményes és hatékony foglalkoztatáspolitika magas szintű bizalmat 
eredményezhet;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 207
18. bekezdés

18. meggyőződése, hogy fontos a stabil munkaviszonyok ösztönzése a munkaszervezés és 
a munkahelyi kapcsolatok minőségének javítása útján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda és Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 208
19. bekezdés

19. emlékeztet az eredményes, aktív munkaerő-piaci politikák fontosságára, ideértve a 
tanácsadást és útmutatást, átképzést és a mobilitás támogatását, a munkahelyek közötti 
átmeneti időszakok lerövidítése érdekében, továbbá az olyan jóléti rendszereket, 
amelyek aktívan motiválják az egyéneket új munkalehetőségek keresésére, 
ösztönözve ugyanakkor a változás iránti nyitottságot, mérsékelve a jövedelemkiesést 
és oktatási lehetőségeket biztosítva;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 209
19. bekezdés

19. emlékeztet az eredményes (törlés) munkaerő-piaci politikák fontosságára, ideértve a 
tanácsadást és útmutatást, átképzést és a mobilitás támogatását, a munkahelyek közötti 
átmeneti időszakok lerövidítése érdekében, továbbá az olyan jóléti rendszereket, 
amelyek ösztönzik a változás iránti nyitottságot, mérsékelve a jövedelemkiesést és 
oktatási lehetőségeket biztosítva;

Or. de



PE394.075v01-00 74/84 AM\685022HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Bernard Lehideux

Módosítás: 210
19a. bekezdés (új)

19a. hangsúlyozza annak biztosítása szükségességét, hogy az egyének megőrizhessék 
megállapított szociális jogaikat a foglalkoztatásban bekövetkező változások esetén, 
továbbá munkaszerződések közötti váltás, illetve munkavállalói státuszból 
önfoglalkoztatói státuszba való kerülés (és fordítva) során is;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 211
21. bekezdés

21. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan intézkedéseket a minőségi 
foglalkoztatás nők és férfiak számára egyenlő feltételek mellett történő 
elérhetőségének támogatása érdekében, amelyek megfelelnek a nemek egyenlőségéről 
szóló európai paktumnak, továbbá hogy foglalkozzanak a nemek között a bérek terén 
meglévő szakadék megszüntetésének sürgős szükségességével;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 212
22. bekezdés

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szociális partnerek tárgyaljanak olyan 
munkaidő-feltételekről, amelyek megfelelőbbek ahhoz, hogy (törlés) az egyének 
egyensúlyt teremtsenek a hivatás és a családi élet között;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 213
22. bekezdés

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szociális partnerek tárgyaljanak olyan 
munkaidő-feltételekről, amelyek mögött a munkavállalók foglalkoztatásának 
védelmére és egészségére vonatkozó követelmények állnak; felszólít a fenntartható 
foglalkoztatás és az egészségvédelem tekintetében törvényben előírt olyan maximális 
heti munkaidő meghatározására, ami a fenntartható foglalkoztatási egészségre 
vonatkozó legutóbbi kutatásokon alapul;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 214
22. bekezdés

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a munkaidőre vonatkozó rendelkezések 
elég rugalmasak legyenek ahhoz, hogy a munkaadók és a munkavállalók igényeinek is 
megfeleljenek, valamint hogy lehetővé tegyék, hogy az egyének egyensúlyt 
teremtsenek a hivatás és a családi élet között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 215
22. bekezdés

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a munkaidő-feltételek elég rugalmasak 
legyenek ahhoz, hogy a munkaadók és a munkavállalók igényeinek is megfeleljenek, 
valamint hogy tegyék lehetővé, hogy az egyének egyensúlyt teremtsenek a hivatás és a 
családi élet között;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 216
22. bekezdés

22. kiemeli annak fontosságát, hogy a rugalmasság minden szempontját figyelembe 
vegyék, ideértve a munkaszervezés és a munkaidő rugalmasságát is, különösen új 
technológiák használata útján; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szociális 
partnerek tárgyaljanak olyan munkaidő-feltételekről, amelyek elég rugalmasak ahhoz, 
hogy a munkaadók és a munkavállalók igényeinek is megfeleljenek, valamint hogy 
tegyék lehetővé, hogy az egyének egyensúlyt teremtsenek a hivatás, a családi és a 
magánélet között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 217
23. bekezdés

23. felhívja a tagállamokat olyan intézkedések bevezetésére, amelyek a törvényben előírt 
nyugdíjkorhatárt megelőzően az idős munkavállalók részidős foglalkoztatás és ehhez 
hasonló rendszerek útján történő rugalmas nyugdíjazását támogatják, és amelyek 
javíthatják az idős munkavállalók munkaerő-piaci integrációját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 218
23. bekezdés

23. felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket arra, hogy mérsékeljék a 
munkavállalókat korai nyugdíjazásra kényszerítő politikáikat, továbbá olyan 
intézkedések bevezetésére, amelyek az idős munkavállalók részidős nyugdíj, 
megosztott munkakör és az aktív idősödést támogató, ehhez hasonló rendszerek útján 
történő rugalmas nyugdíjazását támogatják, és amelyek javíthatják az idős 
munkavállalók munkaerő-piaci integrációját;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 219
23. bekezdés

23. felhívja a tagállamokat olyan intézkedések bevezetésére, amelyek az idős 
munkavállalók részidős nyugdíj és ehhez hasonló rendszerek útján történő aktívabb
nyugdíjazását támogatják, és amelyek javíthatják az idős munkavállalók munkaerő-
piaci integrációját;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten and José Albino Silva Peneda

Módosítás: 220
23. bekezdés

23. felhívja a tagállamokat olyan intézkedések bevezetésére, amelyek az idős 
munkavállalók részidős nyugdíj és ehhez hasonló rendszerek útján történő rugalmas
nyugdíjazását támogatják, és amelyek javíthatják az idős munkavállalók munkaerő-
piaci integrációját, ösztönözve egy hosszabb munkával töltött időszakot az idősödés 
elleni küzdelem céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 221
23. bekezdés

23 felhívja a tagállamokat a 2000/78/EK irányelv végrehajtására, mely kizárja a 
foglalkoztatásban a megkülönböztetés alkalmazását, illetve olyan intézkedések 
bevezetésére, amelyek az idős munkavállalók részidős nyugdíj és ehhez hasonló 
rendszerek útján történő rugalmas nyugdíjazását támogatják, és amelyek javíthatják az 
idős munkavállalók munkaerő-piaci integrációját;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 222
23. bekezdés

23. felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket olyan intézkedések bevezetésére, 
amelyek az idős munkavállalók fenntartható és társadalmilag elfogadható 
nyugdíjazási rendszereit támogatják, hogy az idős munkavállalók számára javítsák 
élet- és munkakörülményeiket;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 223
24. bekezdés

24. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy annak érdekében, hogy az európai 
foglalkoztatási stratégia fokozottabb teljes foglalkoztatáshoz vezessen, támogató 
makrogazdasági környezet szükséges, és a foglalkoztatás stratégiájának magában kell 
foglalnia a makrogazdasági politikák fokozottabb koordinálását és a fenntartható 
gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztést támogató állami kiadásokat, ilyen 
módon támogatva új, magas színvonalú foglalkoztatás megteremtését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 224
24. bekezdés

24. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy annak érdekében, hogy a rugalmas biztonság 
fokozottabb teljes foglalkoztatáshoz vezessen, nem csupán támogató makrogazdasági 
környezet szükséges, hanem a tagállamok foglalkoztatás terén eszközölt beruházásai 
is, és a rugalmas biztonság stratégiájának a makrogazdasági politikák fokozottabb 
koordinálását kell jelentenie, a foglalkoztatás, a társadalombiztosítás és az 
oktatáspolitika terén elköltött állami kiadásokkal együtt, továbbá az intelligens 
növekedés támogatását is a lisszaboni prioritások elérése érdekében;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 225
25. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 226
25. bekezdés

25. felhívja az Európai Központi Bankot, hogy egy enyhébb monetáris politika útján 
ösztönözze a minőségi foglalkoztatás és beruházás növekedését a fenntartható 
fejlődéssel összefüggésben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: José Albino Silva Peneda

Módosítás: 227
25. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 228
27. bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 229
27. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 230
27. bekezdés

27. felhívja az európai vállalkozásokat, hogy gyorsítsák fel a vállalati társadalmi 
felelősségre vonatkozó politikáik végrehajtását (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 231
27. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stephen Hughes a PES csoport nevében

Módosítás: 232
27. bekezdés

27. felhívja az európai vállalkozásokat, hogy gyorsítsák fel a vállalati társadalmi 
felelősségre vonatkozó politikáik végrehajtását, és felhívja a Bizottságot, hogy kezdje 
meg a vállalatok társadalmi felelősségéről szóló, 2007. március 13-i parlamenti 
állásfoglalásban foglalt ajánlások végrehajtását, figyelembe véve a rugalmas 
biztonság közös elvei meghatározásának keretén belül a társadalmi és környezeti 
kérdések integrálásának fontosságát, továbbá a minőségi politikák előmozdításának 
szükségességét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 233
27a. bekezdés (új)

27a. elismeréssel veszi tudomásul az európai vállalkozások által önkéntes vállalás 
alapján a szociális szférában már elért eredményeket, és ösztönzi azokat, hogy még 
többet is tegyenek; támogatja a Bizottság alaposan megfontolt kezdeményezését, 
melynek célja, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalását továbbra is önkéntes 
alapokon hagyja, ezáltal megakadályozva további bürokrácia kialakulását;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 234
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a „jó munka” támogatásának közös elveit a közösségi 
intézményeknek és a tagállamoknak a radikálisan felülvizsgált lisszaboni stratégia (a 
fenntarthatóság és a szolidaritás integrált stratégiája) keretében kell végrehajtaniuk; 
felhív a foglalkoztatási iránymutatások felülvizsgálatára, a foglalkoztatás minőségére 
összpontosítva, minőségi mutatók alapján, amelyeket a tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaik keretében kell végrehajtaniuk; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozottabban vonják be a Parlamentet és a nemzeti 
parlamenteket, valamint a szociális partnereket a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtásába és felügyeletébe, ideértve az európai foglalkoztatási stratégiát és a 
foglalkoztatási iránymutatásokat is, az említett politikák hatékonyságának 
optimalizálása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Őry Csaba

Módosítás: 235
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a rugalmas biztonság közös elveit a közösségi intézményeknek és 
a tagállamoknak a lisszaboni stratégia keretében kell végrehajtaniuk; felhív a 
foglalkoztatási iránymutatások alapos felülvizsgálatára (törlés) a rugalmas biztonság 
figyelembe vételének lehetővé tétele érdekében; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozottabban vonják be a Parlamentet és a nemzeti 
parlamenteket, valamint a szociális partnereket a nyílt koordinációs módszer 
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végrehajtásába és felügyeletébe, ideértve az európai foglalkoztatási stratégiát és a 
foglalkoztatási iránymutatásokat is, az említett politikák hatékonyságának 
optimalizálása érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 236
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a rugalmas biztonság közös elveit a közösségi intézményeknek 
(törlés) kell végrehajtaniuk, és hogy a tagállamok a lisszaboni stratégia keretében 
ellenőrizhetők a lisszaboni napirend teljesítését illető hatásvizsgálatuk tekintetében; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozottabban vonják be a Parlamentet 
és a nemzeti parlamenteket, valamint a szociális partnereket a nyílt koordinációs 
módszer végrehajtásába és felügyeletébe, ideértve az európai foglalkoztatási stratégiát 
és a foglalkoztatási iránymutatásokat is, az említett politikák hatékonyságának 
optimalizálása érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 237
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a rugalmas biztonság közös elveit közös ügynek kell tekinteni, és 
ezeket a közösségi intézményeknek és a tagállamoknak a lisszaboni stratégia 
keretében kell végrehajtaniuk; felhív a foglalkoztatási iránymutatások 
felülvizsgálatára, ideértve a rugalmas biztonság közös elveit is, amelyeket a 
tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik keretében kell végrehajtaniuk; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozottabban vonják be a Parlamentet és a 
nemzeti parlamenteket, valamint a szociális partnereket a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtásába és felügyeletébe, ideértve az európai foglalkoztatási stratégiát és a 
foglalkoztatási iránymutatásokat is, az említett politikák hatékonyságának 
optimalizálása érdekében;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 238
28a. bekezdés (új)

28a. hangsúlyozza megfelelő módszer létrehozásának szükségességét a rugalmas 
biztonság elvei végrehajtásának a rugalmas biztonság szigorúan meghatározott 
modelljei helyett a valóságnak és a tagállami munkaerőpiacok kihívásainak 
megfelelő modellek alapján történő ellenőrzése tekintetében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 239
29. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio és Gabriele Zimmer

Módosítás: 240
29. bekezdés

29. felhívja az Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy a szociálpolitikai menetrend 
félidős felülvizsgálatának keretében és figyelemmel a Parlament által a szociális 
valóság felméréséről készített jelentésre állapítson meg a szociálpolitikára vonatkozó 
ambiciózus menetrendet EU-s és nemzeti szinten egyaránt; emellett felhívja a két 
intézményt, hogy a Parlamenttel együtt alakítsa ki a szociális Európa jövőképét, 
(törlés) támogatva a fenntartható fejlődést, a teljes foglalkoztatást és a munka 
minőségét, az európai hagyományokban szilárdan gyökerező és mindenképpen 
biztosítandó szociális jogokat és védelmet; hangsúlyozza, hogy a szociális Európa az 
ambiciózus nemzeti reformokkal együtt ilyen módon valóban hozzáadott értéket kínál 
a munkavállalók és a polgárok számára, felhasználva a rendelkezésére álló 
valamennyi eszközt (nyílt koordinációs módszer, nemzeti és európai jogalkotás, 
szociális párbeszéd, programok); úgy véli, hogy csak egy olyan belső piac nyerheti el 
a polgárok támogatását, amely megteremti az egyensúlyt a gazdasági teljesítmény és a 
szociális jogok között;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 241
29. bekezdés

29. felhívja az Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy (törlés) állapítson meg a 
társadalmi reformra vonatkozó ambiciózus menetrendet EU-s és nemzeti szinten egyaránt; 
emellett felhívja a két intézményt, hogy a Parlamenttel együtt alakítsa ki a szociális Európa 
jövőképét (törlés); hangsúlyozza ilyen módon, hogy a növekedés fokozása, valamint a 
foglalkoztatás növelése és a munka minőségének javítása érdekében biztosítani kell az 
európai hagyományokban szilárdan gyökerező szociális jogokat és védelmet; hangsúlyozza, 
hogy a szociális Európa az ambiciózus nemzeti reformokkal együtt ilyen módon valóban 
hozzáadott értéket kínál a munkavállalók és a polgárok számára, felhasználva a 
rendelkezésére álló valamennyi eszközt (törlés); úgy véli, hogy csak egy olyan belső piac 
nyerheti el a polgárok támogatását, amely megteremti az egyensúlyt a gazdasági szabadság és 
a szociális jogok között;Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter a Zöldek/EFA nevében

Módosítás: 242
29. bekezdés

29. felhívja az Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy a szociálpolitikai menetrend 
félidős felülvizsgálatának keretében és figyelemmel a Parlament által a szociális 
valóság felméréséről készített jelentésre állapítson meg a társadalmi reformra 
vonatkozó ambiciózus menetrendet EU-s és nemzeti szinten egyaránt; (törlés) 
hangsúlyozza ilyen módon, hogy a növekedés fokozása, valamint a foglalkoztatás 
növelése és a munka minőségének javítása érdekében biztosítani kell az európai 
hagyományokban szilárdan gyökerező szociális jogokat és védelmet; hangsúlyozza, 
hogy a szociális Európa az ambiciózus nemzeti reformokkal együtt ilyen módon 
valóban hozzáadott értéket kínál a munkavállalók és a polgárok számára, felhasználva 
a rendelkezésére álló valamennyi eszközt (nyílt koordinációs módszer, nemzeti és 
európai jogalkotás, szociális párbeszéd, programok); úgy véli, hogy csak egy olyan 
belső piac nyerheti el a polgárok támogatását, amely megteremti az egyensúlyt a 
gazdasági szabadság és a szociális jogok között;

Or. de
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