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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0461/174 

Módosítás  174 

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 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Az ESZA+ 2021 és 2027 közötti 

időszakra szóló teljes pénzügyi 

keretösszege folyó áron 101 174 000 000 

EUR. 

(1)  Az ESZA+ 2021 és 2027 közötti 

időszakra szóló teljes pénzügyi 

keretösszege folyó áron ***. 

Megjegyzés: A tervezett értékeket 

jelentősen növelni kell a többéves 

pénzügyi keretről jelenleg folytatott 

tárgyalások során. Az ESZA+ különböző 

összetevői számára a következő 

bekezdésekben meghatározott 

keretösszegeknek arányosaknak kell 

lenniük. 

Or. pt 

Indokolás 

A tagállamokban a fejlesztésbe, a foglalkoztatásba és a társadalmi kohézióba való 

beruházásnak az EU hosszú távú stratégiájának központi részét kell képeznie. A javasolt 

számadatok nem elegendőek a közelmúltbeli nem kielégítő beruházási helyzet és a megszorító 

politikák kezelésére, amelyek az elmúlt néhány évben számos tagállamban súlyos károkat 

okoztak. Ezért javasoljuk ezen összegek jelentős növelését. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Módosítás  175 

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 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A tagállamok a megosztott irányítás 

alá tartozó ESZA+-forrásokat olyan 

beavatkozásokra összpontosítják, amelyek 

a nemzeti reformprogramjaikban, az 

európai szemeszterben, valamint az 

EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével és 

148. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban elfogadott országspecifikus 

ajánlásokban meghatározott kihívásokkal 

foglalkoznak, és figyelembe veszik a 

szociális jogok európai pillérében 
meghatározott elveket és jogokat. 

(1)  A tagállamok a megosztott irányítás 

alá tartozó ESZA+-forrásokat olyan 

beavatkozásokra összpontosítják, amelyek 

figyelembe veszik a saját többéves 

beruházási stratégiáikban meghatározott 

elveket és jogokat. 

 

 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

előmozdítják a szinergiákat és 

gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 

alapok, programok és eszközök, például az 

Erasmus, a Menekültügyi és Migrációs 

Alap, valamint a reformtámogatási 

program – többek között a reformösztönző 

eszköz és a technikai támogatási eszköz – 
közötti koordinációról, kiegészítő jellegről 

és koherenciáról, úgy a tervezési 

szakaszban, mint a végrehajtás során.  

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

előmozdítják a szinergiákat és 

gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 

alapok, programok és eszközök, például az 

Erasmus és a Menekültügyi és Migrációs 

Alap közötti koordinációról, azok egymást 

kiegészítő jellegéről és a koherenciáról. 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

optimalizálják a koordinációs 

mechanizmusokat az erőfeszítések 

megkettőződésének elkerülése és a 

végrehajtásért felelős személyek közötti 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

optimalizálják a koordinációs 

mechanizmusokat az erőfeszítések 

megkettőződésének elkerülése és a 

végrehajtásért felelős személyek közötti 



 

AM\1173569HU.docx  PE631.631v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

szoros együtt működés biztosítása 

érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 

támogatási intézkedéseket lehessen 

megvalósítani. 

szoros együttműködés biztosítása 

érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 

támogatási intézkedéseket lehessen 

megvalósítani. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Módosítás  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A tagállamok a megosztott 

irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaikból 

megfelelő összeget rendelnek az EUMSZ 

121. cikkének (2) bekezdésével és 148. 

cikkének (4) bekezdésével összhangban 

elfogadott országspecifikus ajánlásokban 

és az európai szemeszterben 

meghatározott olyan kihívások kezelésére, 

amelyek a 4. cikkben foglaltak szerint az 

ESZA+ hatálya alá tartoznak. 

törölve 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Módosítás  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A tagállamok a megosztott irányítás 

alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 25 

%-át a társadalmi befogadás területére 

vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 

vii–xi. pontjában meghatározott egyedi 

célkitűzésekhez – például harmadik 

országok állampolgárai társadalmi-

gazdasági integrációjának előmozdításához 

– rendelik. 

(3)  A tagállamok a megosztott irányítás 

alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 25%-

át a társadalmi befogadás területére 

vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 

vii–xi. pontjában meghatározott egyedi 

célkitűzésekhez – például harmadik 

országok állampolgárai társadalmi-

gazdasági integrációjának előmozdításához 

– rendelik. Azokban a tagállamokban, 

illetve régiókban, ahol a szegénység és a 

munkanélküliség szintje meghaladja az 

európai átlagot, a megosztott irányítás alá 

tartozó alapokat legalább 90%-ban 

társfinanszírozni kell, ezáltal biztosítva, 

hogy az ESZA+ lehetővé tegye a 

közszolgáltatásokba és a társadalmi 

értékteremtő projektekbe való 

beruházásokat, amelyek biztosítják a 

fejlődést és erősítik a társadalmi kohéziót 

ezekben a tagállamokban. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Módosítás  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

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 

26 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b)  Az egészségügyi rendszerek 

fejlesztése 

b) A közegészségügyi rendszerek 

fejlesztése 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Módosítás  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 

26 cikk – 2 b bekezdés – iv pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv.  Az egészségügyi rendszer jövőbeli 

kihívásaira reagáló megközelítések 

kidolgozása és végrehajtása. 

törölve 

Or. pt 

 

 


