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9.1.2019 A8-0461/169 

Módosítás  169 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL 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) A tagállamok saját többéves 

nemzeti beruházási stratégiákat dolgoznak 

ki. Céljuk 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, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az 

európai beruházásstabilizáló eszköz és 

adott esetben az InvestEU által támogatott 

programokból biztosított pénzügyi 

támogatások hozzáadott értékét. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Módosítás  170 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL 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 

21 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 

kell a szakpolitikák és a rendszerek 

átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 

befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 

gondozás, valamint az oktatás és képzés 

területén. Az európai szemeszterrel való 

nagyobb összhang érdekében a megosztott 

irányítás alatt működő ESZA+-ág 

forrásaiból a tagállamoknak megfelelő 

összeget kell elkülöníteniük az adott 

strukturális problémákkal kapcsolatos 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtására, amelyeket az ESZA+ 

hatálya alá tartozó többéves beruházások 

keretében célszerű megoldani. A 

Bizottságnak és a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell a koherenciát, a 

koordinációt és a kiegészítő jelleget az 

ESZA+ és a Reformtámogató program 

megosztott irányítása és az egészségügy 

területén, beleértve a reformösztönző 

eszközt és a technikai támogatási eszközt. 

A Bizottságnak és a tagállamnak 

mindenekelőtt a folyamat valamennyi 

szakaszában biztosítania kell a hatékony 

koordinációt a finanszírozási források 

közötti összhang, koherencia, kiegészítő 

jelleg és a finanszírozási források közötti 

szinergia biztosítása érdekében, beleértve a 

(21)  Az ESZA+ programnak támogatnia 

kell a tagállamok szakpolitikákra és 

rendszerekre vonatkozó többéves 

beruházási stratégiáit a foglalkoztatás, a 

társadalmi befogadás, az egészségügyi 

ellátás és a tartós gondozás, valamint az 

oktatás és képzés területén. A Bizottságnak 

és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 

koherenciát, a koordinációt és a kiegészítő 

jelleget az ESZA+ megosztott irányítása és 

az egészségügy területén. A Bizottságnak 

és a tagállamnak mindenekelőtt a folyamat 

valamennyi szakaszában biztosítania kell a 

hatékony koordinációt a finanszírozási 

források közötti összhang, koherencia, 

kiegészítő jelleg és a finanszírozási 

források közötti szinergia biztosítása 

érdekében, beleértve a technikai 

segítségnyújtást is. 
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technikai segítségnyújtást is. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Módosítás  171 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL 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 

3 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 

magas foglalkoztatási szintek, a méltányos 

szociális védelem és a munka jövőbeli 

világára felkészült, képzett és ellenálló 

munkaerő biztosítása érdekében, a szociális 

jogok európai pillérében – amelyet az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

2017. november 17-én hirdetett ki – 

meghatározott elvekkel összhangban. 

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 

magas foglalkoztatási szintek, a méltányos 

szociális védelem és a munka jövőbeli 

világára felkészült, képzett és ellenálló 

munkaerő biztosítása érdekében, a szociális 

jogok európai pillérében – amelyet az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

2017. november 17-én hirdetett ki – 

meghatározott elvekkel összhangban. 

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 

tagállami szakpolitikákat, valamint 

azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, 

hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a 

munkaerőpiacra való bejutást, a 

tisztességes munkafeltételeket, valamint a 

szociális védelmet és társadalmi 

befogadást, továbbá az emberi egészség 

magas szintű védelmét.  

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 

tagállami szakpolitikákat, valamint 

azokhoz többletértéket ad annak 

érdekében, hogy biztosítsa az 

esélyegyenlőséget, a szegénység 

csökkentését, a munkaerőpiacra való 

bejutást, a tisztességes munkafeltételeket, 

valamint a szociális védelmet és a 

társadalmi befogadást, továbbá az emberi 

egészség magas szintű védelmét. 

Végrehajtására a következőképpen kerül 

sor: 

Végrehajtására megosztott irányítás 

keretében kerül sor. 

a) megosztott irányítás keretében a 

támogatásnak a 4. cikk (1) bekezdésében 

jelzett egyedi célkitűzéseknek megfelelő 

része tekintetében („a megosztott irányítás 

alá tartozó ESZA+-ág”), valamint 

 

b) közvetlen és közvetett irányítás 

keretében a támogatásnak a 4. cikk (1) 

bekezdésében és a 23. cikkben jelzett 
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célkitűzéseknek megfelelő része („a 

foglalkoztatásra és szociális innovációra 

vonatkozó ág”), valamint a támogatásnak 

a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 26. 

cikkben jelzett célkitűzéseknek megfelelő 

része („az egészségügyi ág”) tekintetében. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Módosítás  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL 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 – ix pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ix. a minőségi, fenntartható és 

megfizethető szolgáltatásokhoz való 

egyenlő és időben történő hozzáférés 

megerősítése; a szociális védelmi 

rendszerek korszerűsítése, ideértve a 

szociális védelemhez való hozzáférés 

előmozdítását is; az egészségügyi 

rendszerek és tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások hozzáférhetőségének, 

hatékonyságának és rezilienciájának 

javítása; 

ix. a nyilvános, egyetemes és 

színvonalas szolgáltatásokhoz való 

egyenlő és időben történő hozzáférés 

megerősítése; a szociális védelmi 

rendszerek korszerűsítése, ideértve a 

szociális védelemhez való hozzáférés 

előmozdítását is; az egészségügyi 

rendszerek és tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások hozzáférhetőségének, 

hatékonyságának és rezilienciájának 

javítása; 

Or. pt 



 

AM\1173568HU.docx  PE631.631v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0461/173 

Módosítás  173 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL 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 – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  Az ESZA+ az egészségügyi ág 

keretében támogatja az egészségfejlesztést 

és a betegségmegelőzést, hozzájárul az 

egészségügyi rendszerek 

eredményességéhez, hozzáférhetőségéhez 

és ellenálló képességéhez, biztonságosabbá 

teszi az egészségügyi ellátást, csökkenti az 

egészségügyi egyenlőtlenségeket, megvédi 

a polgárokat a határon átnyúló 

egészségügyi veszélyektől, valamint 

támogatja az uniós egészségügyi 

jogszabályokat. 

(3)  Az ESZA+ az egészségügyi ág 

keretében támogatja az egészségfejlesztést 

és a betegségmegelőzést, hozzájárul a 

nyilvános egészségügyi rendszerek 

eredményességéhez, hozzáférhetőségéhez 

és ellenálló képességéhez, biztonságosabbá 

teszi az egészségügyi ellátást, csökkenti az 

egészségügyi egyenlőtlenségeket, megvédi 

a polgárokat a határon átnyúló 

egészségügyi veszélyektől, valamint 

támogatja az uniós egészségügyi 

jogszabályokat. 

Or. pt 

 

 


