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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/163 

Módosítás  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 

meghatározásának és végrehajtásuk 

felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 

reformprioritások támogatására saját 

többéves nemzeti beruházási stratégiákat 

dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, 

melyek a nemzeti és/vagy uniós 

támogatásra ajánlott, prioritást élvező 

beruházási projektek felvázolására és 

koordinálására irányulnak, az éves 

nemzeti reformprogramokkal együtt 

terjesztik elő. Céljuk továbbá elősegíteni 

az uniós támogatások koherens 

felhasználását és maximalizálni a főként 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 

Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap 

Plusz, az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alap, Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap, az európai 

beruházásstabilizáló funkció és adott 

esetben az InvestEU által támogatott 

programokból biztosított pénzügyi 

támogatások hozzáadott értékét. 

(2) Az uniós strukturális alapokat – 

beleértve az ESZA+-t is – nem szabad 

semmilyen politikai vagy gazdasági 

feltételrendszernek alávetni. A 

mechanizmusok a tagállami közkiadások 

ellenőrzésének jogellenes módját képezik, 

és az európai nemzetek szabadsága és 

függetlensége elleni támadást jelentenek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/164 

Módosítás  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Unióba irányuló migrációs 

hullám kezelésére megoldást adó 

erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 

igény tükrében, illetve a szolidaritási és 

felelősség-megosztási erőfeszítések 

egységes, szilárd és következetes 

támogatásának biztosítása érdekében a 

Menekültügyi és Migrációs Alap 

keretében finanszírozott fellépések mellett 

az ESZA+ programnak a harmadik 

országbeli állampolgárok társadalmi-

gazdasági beilleszkedésének 

előmozdításához is támogatást kell 

nyújtania. 

törölve 

Or. en 



 

AM\1173549HU.docx  PE631.631v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/165 

Módosítás  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Az alap által előírt integrációs 

intézkedéseknek azokra a polgárokra kell 

összpontosítaniuk, akik jogszerűen 

tartózkodnak valamely tagállamban. Az 

ESZA+-t semmiképpen sem szabad arra 

használni, hogy közvetlenül vagy közvetve 

az Unióba irányuló új migrációs 

hullámokat ösztönözzön. 

Or. en 

Indokolás 

Az ESZA+ intézkedései nemzetiségtől és etnikai hovatartozástól függetlenül valamennyi, az 

Unióban legálisan tartózkodó állampolgárt érintenek. A pozitív megkülönböztetés szerepet 

játszik a gettósításban és a szegregációban, az ESZA+ társadalmi befogadással kapcsolatos 

céljaival ellentétben. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/166 

Módosítás  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) A vidéki, hegyvidéki és szigeti 

területekre jellemző sajátos strukturális 

körülmények az ESZA+ részéről célzott és 

specifikus kötelezettségvállalást 

követelnek meg, hogy a nemzeti, 

regionális és helyi hatóságokkal szoros 

együttműködésben elő lehessen mozdítani 

a foglalkoztatást, a képzést és e területek 

versenyképességét, és meg lehessen 

akadályozni elnéptelenedésüket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/167 

Módosítás  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az ESZA+ által támogatott 

tevékenységek hatékony és eredményes 

végrehajtása a felelősségteljes 

kormányzáson, továbbá az érintett 

területek valamennyi szereplője és a 

társadalmi-gazdasági szereplők, 

különösen pedig a szociális partnerek és a 

civil társadalom közötti partnerségen 

múlik. Fontos ezért, hogy a tagállamok 

ösztönözzék a szociális partnerek és a civil 

társadalom részvételét a megosztott 

irányítású ESZA+ végrehajtásában. 

(26) Az ESZA+ céljainak hatékony és 

eredményes végrehajtása, továbbá az 

erőforrásaihoz való hozzáférés a 

tagállamokban még mindig problémás. 

Ezért az ESZA+ tekintetében magas 

szintű átláthatóságot és 

elszámoltathatóságot kell biztosítani, és 

csökkenteni kell azokat a bürokratikus 

terheket, amelyek akadályozzák a nemzeti 

hatóságok és a kkv-k hozzáférését az 

alaphoz, a fiatalok sikeres támogatása és a 

tartós munkanélküliség elleni küzdelem 

érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0461/168 

Módosítás  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – viii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

viii. harmadik országok állampolgárai 

és marginalizált közösségek – például a 

romák – társadalmi-gazdasági 

integrációjának előmozdítása; 

viii. az Unióban legálisan tartózkodó 

polgárok társadalmi-gazdasági 

integrációjának előmozdítása; 

Or. en 

 


