
 

AD\1169625HU.docx  PE626.720v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Kulturális és Oktatási Bizottság 
 

2018/0206(COD) 

20.11.2018 

VÉLEMÉNY 

a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére 

az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

A vélemény előadója: Petra Kammerevert 

 



 

PE626.720v02-00 2/45 AD\1169625HU.docx 

HU 

 

PA_Legam 



 

AD\1169625HU.docx 3/45 PE626.720v02-00 

 HU 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2017. november 17-én Európa 

megoldandó szociális problémáira adott 

válaszként az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság közösen kihirdette a 

szociális jogok európai pillérét. A pillér 

húsz alapelve három kategóriába sorolható: 

esélyegyenlőség és munkavállalási jog; 

tisztességes munkafeltételek; szociális 

védelem és társadalmi befogadás. A 

szociális jogok európai pillérét képező húsz 

alapelvet kell szem előtt tartani az Európai 

Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 

folyó cselekvéseknél. Annak érdekében, 

hogy elősegítse a szociális jogok európai 

pillérének végrehajtását, az ESZA+ 

programnak a foglalkoztatás, az oktatás és 

a társadalmi befogadás szakpolitikai 

területén az emberi és strukturális 

ráfordításokat kell támogatnia, ezáltal is 

erősítve a gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziót az EUMSZ 174. cikkének 

megfelelően. 

(1) 2017. november 17-én Európa 

megoldandó szociális problémáira adott 

válaszként az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság közösen kihirdette a 

szociális jogok európai pillérét. A pillér 

húsz alapelve három kategóriába sorolható: 

esélyegyenlőség és munkavállalási jog; 

tisztességes munkafeltételek; szociális 

védelem és társadalmi befogadás. A 

szociális jogok európai pillérét képező húsz 

alapelvet kell szem előtt tartani az Európai 

Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 

folyó cselekvéseknél. Annak érdekében, 

hogy elősegítse a szociális jogok európai 

pillérének végrehajtását, az ESZA+ 

programnak a foglalkoztatás, az oktatás és 

képzés, valamint a társadalmi befogadás 

szakpolitikai területén az emberi és 

strukturális ráfordításokat kell támogatnia, 

ezáltal is erősítve a gazdasági, társadalmi 

és területi kohéziót az EUMSZ 174. 

cikkének megfelelően. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 
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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. 

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, a nemzeti, regionális és helyi 

hatóságok együttműködésével kell 

kidolgozni, a stratégiáknak figyelembe 

kell venniük a nemek közötti egyenlőség 

szempontját, és az éves nemzeti 

reformprogramokkal együtt kell azokat 

előterjeszteni. 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. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 

a tagállamok módosított 

foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 

iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 

szöveget összhangba hozza a szociális 

jogok európai pillérének elveivel az 

európai versenyképesség javítása, valamint 

a beruházások, a munkahelyteremtés és a 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. 

Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 

összhangban álljon az említett 

iránymutatások célkitűzéseivel, különös 

tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 

képzés és a társadalmi kirekesztés, a 

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 

a tagállamok módosított 

foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 

iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 

szöveget összhangba hozza a szociális 

jogok európai pillérének elveivel az 

európai versenyképesség javítása, valamint 

a beruházások, a munkahelyteremtés és a 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. 

Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 

összhangban álljon az említett 

iránymutatások célkitűzéseivel, különös 

tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 

képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
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szegénység és a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem terén 

meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 

programnak támogatnia kell a 

tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 

121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 

(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 

vonatkozó integrált iránymutatásokat és 

releváns országspecifikus ajánlásokat, 

valamint – adott esetben – nemzeti szinten 

a nemzeti foglalkoztatási stratégiákkal 

alátámasztott nemzeti reformprogramokat. 

Az ESZA+-nak a kiemelt uniós 

kezdeményezések végrehajtásával 

összefüggő területeket is elő kell segítenie, 

ilyen különösen az „európai 

készségfejlesztési program” és az „európai 

oktatási térség”, a vonatkozó tanácsi 

ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 

például az ifjúsági garancia, a 

kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 

tartósan munkanélküliek integrációja. 

szegénység és a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem terén 

meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 

programnak támogatnia kell a 

tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 

121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 

(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 

vonatkozó integrált iránymutatásokat és 

releváns országspecifikus ajánlásokat, 

valamint – adott esetben – nemzeti szinten 

a nemzeti foglalkoztatási stratégiákkal 

alátámasztott nemzeti reformprogramokat. 

Az ESZA+-nak a kiemelt uniós 

kezdeményezések végrehajtásával 

összefüggő területeket is elő kell segítenie, 

ilyen különösen az „európai 

készségfejlesztési program” és az „európai 

oktatási térség”, a vonatkozó tanácsi 

ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 

például az ifjúsági garancia, a 

kompetenciafejlesztési pálya, többek között 

a digitális készségek területén, valamint a 

tartósan munkanélküliek integrációja. 

 

Módosítás  4 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 2017. június 20-án a Tanács 

támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendje” című 

dokumentumra az Unió által adott választ – 

Európa fenntartható jövőjét. A Tanács 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 

három irány (gazdaság, társadalom és 

környezet) mentén kiegyensúlyozott és 

integrált módon kell megvalósítani a 

fenntartható fejlődést. Nagyon fontos, hogy 

az Unió valamennyi bel- és külpolitikai 

területének szerves részévé váljon a 

fenntartható fejlődés, az Unió pedig az 

általános problémák megoldására 

törekedjen az általa alkalmazott 

szakpolitikákkal. A Tanács üdvözölte a 

(4) 2017. június 20-án a Tanács 

támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendje” című 

dokumentumra az Unió által adott választ – 

Európa fenntartható jövőjét. A Tanács 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 

három irány (gazdaság, társadalom és 

környezet) mentén kiegyensúlyozott és 

integrált módon kell megvalósítani a 

fenntartható fejlődést. Nagyon fontos, hogy 

az Unió valamennyi bel- és külpolitikai 

területének szerves részévé váljon a 

fenntartható fejlődés, az Unió pedig az 

általános problémák megoldására 

törekedjen az általa alkalmazott 

szakpolitikákkal. A Tanács üdvözölte a 
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2016. november 22-i, „A következő 

lépések Európa fenntartható jövőjéért” 

című bizottsági közleményt, amely az első 

lépést jelenti a fenntartható fejlesztési 

célok elterjesztése, illetve a valamennyi 

uniós szakpolitikára legfontosabb 

vezérelvként alkalmazandó fenntartható 

fejlesztés irányába, beleértve a 

finanszírozási eszközöket is. 

2016. november 22-i, „A következő 

lépések Európa fenntartható jövőjéért” 

című bizottsági közleményt, amely az első 

lépést jelenti a fenntartható fejlesztési 

célok elterjesztése, illetve a valamennyi 

uniós szakpolitikára legfontosabb 

vezérelvként alkalmazandó fenntartható 

fejlesztés irányába, beleértve a 

finanszírozási eszközöket is. Az ESZA+ 

különleges szerepet tölthet be mind a 

fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításában, mégpedig a relatív 

szegénység kezelése és a szegénység súlyos 

formáinak a felszámolása (1. cél), a 

minőségi és inkluzív oktatás biztosítása (4. 

cél), a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítása (5. cél), a tartós, inkluzív és 

fenntartható gazdasági növekedés 

elősegítése, a teljes körű és produktív 

foglalkoztatás és a mindenki számára 

hozzáférhető tisztességes munka 

előmozdítása (8. cél), valamint az 

egyenlőtlenség csökkentése (10. cél) 

révén, mind pedig a Párizsi Megállapodás 

végrehajtásában. 

 

Módosítás  5 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gazdasági globalizáció, a 

migrációs hullám kezelése, a fokozott 

biztonsági fenyegetés, a tiszta energiára 

való átállás, a technológiai változások és a 

munkaerő fokozatos elöregedése, illetve 

néhány ágazatban és régióban főleg a kkv-

k által tapasztalható, egyre növekvő 

készség- és munkaerőhiány következtében 

az Unió strukturális kihívásokkal 

szembesül. A munka világának változó 

realitásait figyelembe véve, a megfelelő 

készségek fejlesztésével, a fejlődés 

befogadóbbá tételével, illetve – például a 

munkaerő mobilitásán keresztül is – a 

foglalkoztatási és szociális politika 

(5) A társadalmi egyenlőtlenségek, pl. 

az oktatáshoz és a szociális védelemhez 

való egyenlőtlen hozzáférés, a 

demográfiai kihívások, a gazdasági 

globalizáció, a migrációs hullám és az 

ahhoz kapcsolódó kihívások kezelése, a 

gazdasági és pénzügyi válság kezelése, a 

fokozott biztonsági fenyegetés, a tiszta 

energiára való átállás, a technológiai 

változások és a munkaerő fokozatos 

elöregedése, illetve néhány ágazatban és 

régióban főleg a kkv-k által tapasztalható, 

egyre növekvő készség- és munkaerőhiány 

következtében az Unió strukturális 

kihívásokkal szembesül. A munka 
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javításával az Uniónak fel kell készülnie a 

jelenlegi és jövőbeli kihívásokra. 

világának változó realitásait figyelembe 

véve, a minőségi és inkluzív oktatásba és 

képzésbe, az egész életen át tartó 

tanulásba való beruházással, a megfelelő 

készségek, kompetenciák és ismeretek 

fejlesztésével, a munkaerőpiacok és a 

fejlődés befogadóbbá tételével és a 

társadalmi kohézió erősítésével, illetve – 

például a munkaerő mobilitásán keresztül 

is – az oktatási, foglalkoztatási és szociális 

politika javításával, valamint a nemek 

között fennálló egyenlőtlenségek elleni 

küzdelemmel az Uniónak fel kell készülnie 

a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra. 

 

Módosítás  6 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Ezzel összefüggésben a kulturális 

és kreatív ágazatok különösen fontos 

szerepet játszanak. Jelentősen 

hozzájárulnak az Unió versenyelőnyéhez, 

a növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez, különösen a 

fiatalok számára, továbbá elősegítik a 

nem technológiai és szociális innovációt. 

A kreatív kompetenciák és képességek 

erősítik az emberek önbizalmát, ösztönzik 

a kreativitást és ezáltal hozzájárulnak az 

innovatív termékek, szolgáltatások és 

folyamatok létrehozásához. Továbbá, a 

kultúra nagy mértékben hozzájárul a 

marginalizálódás és a szegénység elleni 

küzdelemhez, és előmozdítja egy 

összetartóbb, befogadó és innovatív 

társadalom kialakítását. A kulturális 

szerepvállalás lehetővé teszi a társadalmi 

kirekesztettség kockázatának kitett 

csoportok – így a gazdaságilag hátrányos 

helyzetű, az idősödő, a fogyatékossággal 

élő emberek és a kisebbségi csoportok – 

számára, hogy aktív polgárokká váljanak. 

A kulturális részvétel a társadalom egésze 

számára előnyös, mivel elősegíti a 
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kultúrák közötti párbeszédet, és 

megkönnyíti a lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült személyek beilleszkedését. 

Hozzájárul továbbá az európai kulturális 

és nyelvi sokféleség előmozdításához és 

megőrzéséhez. 

 

Módosítás  7 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 

tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 

a munkaerőpiacok hatékonyságának 

fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 

való jutás előmozdítása, az oktatás és 

képzés elérhetőségének és színvonalának 

javítása, valamint a társadalmi befogadás 

és az egészségügy javítása, illetve a 

szegénység csökkentése nemcsak 

megosztott irányítással, hanem a 

foglalkoztatási és szociális innováció, 

illetve az egészségügyi ág közvetlen és 

közvetett irányításával is történik ott, ahol 

uniós szintű fellépésekre van szükség. 

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 

tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 

a munkaerőpiacok hatékonyságának 

fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 

való jutás előmozdítása, az oktatás és 

képzés elérhetőségének és színvonalának 

javítása, az oktatási rendszerekbe történő 

reintegráció, az egész életen át tartó 

tanulás ösztönzése és a társadalmi 

befogadás elősegítése, többek között a 

sportoláshoz kapcsolódó és kulturális 

alapú intézkedések révén, valamint az 

egészségügy javítása, illetve a szegénység 

csökkentése nemcsak megosztott 

irányítással, hanem a foglalkoztatási és 

szociális innováció, illetve az egészségügyi 

ág közvetlen és közvetett irányításával is 

történik ott, ahol uniós szintű fellépésekre 

van szükség. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ez a rendelet pénzügyi 

keretösszeget állapít meg az ESZA+ 

számára. A pénzügyi keretösszeg egy 

részét a foglalkoztatási és szociális 

innováció, illetve az egészségügyi ág 

közvetlen és közvetett irányításával 

(12) Ez a rendelet pénzügyi 

keretösszeget állapít meg az ESZA+ 

számára. A pénzügyi keretösszeg egy 

részét a foglalkoztatási és szociális 

innováció – például kulturális alapú 

intézkedések révén történő –, illetve az 
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megvalósítandó fellépésekre kell 

felhasználni. 

egészségügyi ág közvetlen és közvetett 

irányításával megvalósítandó fellépésekre 

kell felhasználni. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az ESZA+ programnak a 

foglalkoztatás előmozdítására kell 

törekednie a munkaerőpiacokra való 

(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 

beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 

illetve a tartósan munkanélküli és inaktív 

személyek esetében –, valamint az 

önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság 

támogatásával. Az ESZA+ programnak a 

munkaerőpiacok működésének javítására 

kell törekednie a munkaerőpiaci 

intézmények, például az állami 

foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítésének támogatásával annak 

érdekében, hogy jóval célzottabbá tudják 

tenni tanácsadási és útmutatási 

szolgáltatásaikat az álláskeresés és a 

munka világába való átmenet során, illetve 

javíthassák a dolgozók mobilitását. Az 

ESZA+-programnak elő kell segítenie a 

nők munkaerőpiaci részvételét egyebek 

mellett a munka és a magánélet közötti 

egyensúly, illetve a gyermekgondozási 

lehetőségek javítását célzó intézkedések 
révén. Az ESZA+ programnak egészséges 

és jól alkalmazkodó munkakörnyezet 

biztosítására is törekednie kell annak 

érdekében, hogy a változó munkavállalási 

formákkal kapcsolatos egészségügyi 

kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 

igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 

adni. 

(13) Az ESZA+ programnak a minőségi 

foglalkoztatás előmozdítására kell 

törekednie az oktatási rendszerbe és a 

munkaerőpiacokra való vissza-, illetve 

beilleszkedést lehetővé tevő hatékony 

beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 

különösképpen pedig a foglalkoztatásban, 

oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 

fiatalok, illetve a tartósan munkanélküli 

személyek, a kisebbségek, a migránsok és 

az inaktív, illetve fogyatékossággal élő 

személyek esetében –, valamint az 

önfoglalkoztatás támogatásával, a 

szociális védelmi rendszerek párhuzamos 

kiigazítása mellett, továbbá a szociális 

gazdaság támogatásával. Az ESZA+ 

programnak a munkaerőpiacok 

működésének javítására kell törekednie a 

munkaerőpiaci intézmények, például az 

állami foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítésének támogatásával annak 

érdekében, hogy jóval célzottabbá és 

személyre szabottabbá tudják tenni 

tanácsadási és útmutatási szolgáltatásaikat 

az álláskeresés és az oktatásból a munka 

világába való átmenet során, illetve 

javíthassák a dolgozók mobilitását. Az 

ESZA+-programnak elő kell segítenie a 

nők munkaerőpiaci részvételét egyebek 

mellett a munka és a magánélet közötti 

egyensúly javítását célzó intézkedések és a 

gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés minden család számára való 

biztosítása révén. Az ESZA+ programnak 

egészséges és jól alkalmazkodó 

munkakörnyezet biztosítására is törekednie 

kell annak érdekében, hogy a változó 
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munkavállalási formákkal kapcsolatos 

egészségügyi kockázatoknak és az 

elöregedő munkaerő igényeinek megfelelő 

válaszokat tudjon adni. 

 

Módosítás  10 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 

támogatást kell biztosítania, amely az 

oktatási és képzési rendszer színvonalának, 

eredményességének és munkaerőpiaci 

alkalmasságának javításával – elsősorban a 

digitális készségekre gondolva – elősegíti 

azon kulcskompetenciák megszerzését, 

amelyekre minden embernek szüksége van 

az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 

társadalmi befogadáshoz, a 

munkavállaláshoz és az aktív polgári 

szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 

elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és 

képzés, illetve a munka világába való 

átmenet területén, támogatnia kell az egész 

életen át tartó tanulást és 

foglalkoztathatóságot, és ezeken a 

területeken méretezhető és fenntartható 

kezdeményezések támogatásával hozzá 

kell járulnia a versenyképességhez és a 

társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 

megvalósítható például a munkahelyi 

környezetben történő tanulással és 

gyakornoki képzéssel, egész életen át tartó 

pályaorientációval az iparággal 

együttműködve, a készségigények 

előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 

diplomások számának előrejelzésével és 

pályakövetésével, az oktatók 

továbbképzésével, a tanulási eredmények 

érvényesítésével és a képesítések 

elismerésével. 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 

támogatást kell biztosítania, amely az 

oktatási és képzési rendszer színvonalának, 

hozzáférhetőségének és munkaerőpiaci 

alkalmasságának, valamint inkluzív 

jellegének javításával – elsősorban a 

kulturális érzékenységre és 

kifejezőkészségre, a digitális és 

médiakészségekre, ezen belül az 

adatvédelemre és az információk 

irányítására, továbbá a transzverzális, a 

nyelvi és az állampolgári készségekre 

gondolva – elősegíti azon 

kulcskompetenciák megszerzését, 

amelyekre minden embernek szüksége van 

az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 

társadalmi befogadáshoz, a 

munkavállaláshoz és az aktív polgári 

szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 

elő kell segítenie a fejlődést és 

rugalmasságot az oktatás és képzés, illetve 

a munka világába való átmenet területén, 

támogatnia kell az egész életen át tartó 

tanulást és foglalkoztathatóságot, és ezeken 

a területeken méretezhető és fenntartható 

kezdeményezések támogatásával hozzá 

kell járulnia a társadalmi kohézióhoz, a 

versenyképesség javulásához és a 

társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 

megvalósítható például a magas 

színvonalú, munkahelyi környezetben 

történő tanulással és gyakornoki képzéssel, 

egész életen át tartó pályaorientációval az 

iparággal együttműködve, távoktatás és 

vegyes tanulás formájában, a 

készségigények előrejelzésével, korszerű 
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tananyagokkal, a diplomások számának 

előrejelzésével és pályakövetésével, az 

oktatók továbbképzésével, az informális és 

nem-formális tanulás támogatásával, a 

tanulási eredmények validálásával és a 

képesítések, illetve a korábbi tanulás 

elismerésével. Az ESZA+ programnak 

ösztönöznie kell és elő kell mozdítania a 

kisebbségek tanári hivatáshoz való 

hozzáférését, az olyan marginalizált 

közösségek jobb integrációját szem előtt 

tartva, mint a romák, a kisebbségek és a 

migránsok. 

 

 

Módosítás  11 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Tekintettel a társadalom 

valamennyi részének digitalizálódására, 

gondolva például a banki 

szolgáltatásokra, a jóléti szolgáltatásokra 

és az oktatásra, az új kulcskompetenciák, 

kiváltképp a digitális készségek 

megszerzése a tényleges állampolgári 

részvétel előfeltételévé válik. A helyi 

szereplők, közösségek és kulturális terek, 

köztük a múzeumok, könyvtárak, 

irattárak, színházak és a kulturális, 

művészeti és kreatív örökséget ápoló más 

intézmények kulcsfontosságú szerepet 

töltenek be – az iskolákkal, egyetemekkel, 

valamint a kulturális és kreatív kis- és 

középvállalkozásokkal együttműködésben 

– a leghátrányosabb helyzetű és a 

társadalom peremére szorult csoportok 

számára a digitális eszközökhöz és az 

internethez való hozzáférés 

biztosításában, valamint az alapszintű és 

haladóbb szintű digitális készségek uniós 

polgárok körében való előmozdításában. 

Az ESZA+-nak ezért támogatnia kell e 

szereplőket abban, hogy képezzék 

munkatársaikat, hogy lépést tudjanak 



 

PE626.720v02-00 12/45 AD\1169625HU.docx 

HU 

tartani a szolgáltatásaik iránti változó 

igényekkel, valamint abban, hogy képzést 

és oktatást nyújtsanak a digitális 

készségek, így például a médiaműveltség 

terén az embereknek. 

 

Módosítás  12 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az ESZA+ programon keresztül 

nyújtott támogatásokat a mindenki számára 

egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 

szegregált és inkluzív oktatás és képzés 

előmozdítására kell felhasználni – 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok 

esetében – a koragyermekkori neveléstől és 

gondozástól kezdve az általános és 

szakoktatáson és -képzésen át a felsőfokú 

oktatásig, illetve a felnőttoktatásig és -

képzésig, ami előmozdítja az átjárhatóságot 

az oktatási és képzési ágazatok között, 

megelőzi az iskolai lemorzsolódást, javítja 

az egészségtudatosságot, erősíti a 

kapcsolatot az iskolarendszeren kívüli és az 

informális tanulással, illetve megkönnyíti 

mindenki számára a tanulási célú 

mobilitást. Ebben az összefüggésben 

támogatni kell az Erasmus programmal 

való szinergiákat, különösen a hátrányos 

helyzetű tanulók tanulási célú 

mobilitásának megkönnyítése érdekében. 

(15) Az ESZA+ programon keresztül 

nyújtott támogatásokat a mindenki számára 

egyformán hozzáférhető, színvonalas, nem 

szegregált és inkluzív oktatás és képzés 

előmozdítására kell felhasználni – 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok 

esetében – a koragyermekkori neveléstől és 

gondozástól kezdve az általános és 

szakoktatáson és -képzésen, valamint az 

oktatási rendszerbe való 

visszailleszkedésen, illetve a felsőfokú 

oktatáson, a felnőttoktatáson és -képzésen 

keresztül a kulturális tevékenységekig, 

ami megakadályozza a szegénység 

generációról generációra történő 

átörökítését, előmozdítja az átjárhatóságot 

az oktatási és képzési ágazatok között, 

megelőzi az iskolai lemorzsolódást és a 

társadalmi kirekesztést, javítja az 

egészségtudatosságot, erősíti a kapcsolatot 

az iskolarendszeren kívüli és az informális 

tanulással, illetve megkönnyíti mindenki 

számára a tanulási célú mobilitást. Külön 

figyelmet kell fordítani a koragyermekkori 

nevelésre, mivel az emberi életen belül a 

korai évek a legmeghatározóbbak, és nagy 

mértékben befolyásolják az emberek 

tanulási, foglalkoztatási és beilleszkedési 

kilátásait. Ebben az összefüggésben 

támogatni kell az Erasmus programmal 

való szinergiákat és az innovatív 

gyakorlatok szélesebb körű alkalmazását, 

különösen a hátrányos helyzetű tanulók 

tanulási célú mobilitásának megkönnyítése 

érdekében. Ezenfelül a szakpolitikák 
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közötti koherenciának és az Erasmus 

program és az ESZA+ program közötti 

komplementaritásnak tisztességes 

támogatást kell biztosítania az olyan 

intézkedések kialakításához és 

végrehajtásához, mint például a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok, a 

hátrányos helyzetű tanulók, különösen a 

felnőtt tanulók és a fogyatékossággal vagy 

krónikus betegséggel élők tanulási célú 

mobilitása. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A Bizottság az Európa 2020 

stratégia keretében azt tűzte ki célként, 

hogy a négyéves vagy idősebb, de még 

nem iskoláskorú gyermekek 95%-a 

vegyen részt iskola előtti nevelésben. 

Megjegyzendő azonban, hogy évente sok 

ezer gyermek nem kap helyet az iskola 

előtti nevelés intézményeiben, mivel az 

illetékes nemzeti hatóságok nem 

rendelkeznek elegendő erőforrással. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) A Menekültügyi és Migrációs 

Alappal való szinergiáknak biztosítaniuk 

kell, hogy az ESZA+ általánosan 

érvényesíteni és fokozni tudja a minőségi, 

nem szegregált és befogadó oktatáshoz és 

képzéshez való egyenlő hozzáférést, 

valamint a társadalmi befogadást, a 

munkaerőpiaci integrációt, illetve az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a 

harmadik országbeli állampolgárok 
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számára, különös tekintettel a nők és a 

gyermekek szükségleteire. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15c) Az ESZA+ révén nyújtott 

támogatást fel kell használni a kultúrához 

való széles körű hozzáférés, a kulturális 

életben való részvétel és a művészi és 

kreatív kifejezés kihasználásának a 

támogatására, különösen oly módon, hogy 

szinergiákat alakítanak ki a Kreatív 

Európa programmal, a minőségi címkék 

kapcsán is. 

 

Módosítás  16 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15d) Az ágazatközi együttműködésben 

rejlő lehetőségek maradéktalan 

kihasználása, a más szakpolitikai 

területekkel való szinergiák és koherencia 

javítása és általános céljainak az elérése 

érdekében az ESZA+ esetében lehetővé 

kell tenni olyan innovatív intézkedések 

támogatását, amelyek a sport és a 

testmozgás, valamint a kultúra révén – 

különös tekintettel a társadalom peremére 

szorult, illetve hátrányos helyzetű 

csoportokra – a társadalmi befogadás, 

valamint az egészséges életmód és a 

betegségmegelőzés előmozdítását célozzák. 

 

Módosítás  17 
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Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 

segítenie mindenki számára a rugalmas 

továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 

különösen a digitális készségek és a 

kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 

azzal a céllal, hogy olyan készségeket 

biztosítson az emberek számára, amelyek 

alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 

technológiai változásokhoz, az 

innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 

változásokhoz, megkönnyítik a 

pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 

különösen az alacsonyan képzett és/vagy 

alulképzett felnőtteket az európai 

készségfejlesztési programmal 

összhangban. 

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 

segítenie mindenki számára a formális és 

nem formális oktatási szolgáltatók által 

nyújtott rugalmas továbbképzési és 

átképzési lehetőségeket, különös 

tekintettel a digitális készségek és a 

kulcsfontosságú alaptechnológiák 

fejlesztésére azzal a céllal, hogy olyan 

készségeket, kompetenciákat és 

ismereteket nyújtson akár formális, akár 

nem formális vagy informális keretben, 

bármilyen életkorú emberek számára, 

amelyek alkalmazkodnak a 

digitalizációhoz, a technológiai 

változásokhoz, az innovációhoz és a 

társadalmi és gazdasági változásokhoz, 

megkönnyítik a fiatalok számára az 

oktatásból és képzésből a munka világába 

való átlépést, a pályaváltást, a mobilitást, 

és támogatják különösen az alacsonyan 

képzett és/vagy alulképzett felnőtteket az 

európai készségfejlesztési programmal 

összhangban. Ezzel összefüggésben külön 

figyelmet kell fordítani a helyi 

szereplőkre, közösségekre és kulturális 

terekre, köztük a múzeumokra, 

könyvtárakra és a kulturális örökséget 

ápoló más intézményekre, amelyek fontos 

szerepet játszanak a magánszemélyek 

készségek – különösen digitális készségek 

és médiaműveltség – megszerzésében való 

támogatásában. 

 

Módosítás  18 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A „Horizont Európa” programmal 

való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 

az ESZA+ a „Horizont Európa” által 

(17) A „Horizont Európa” programmal 

való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 

az ESZA+ a „Horizont Európa” által 
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támogatott innovatív tanterveket építse be 

és erősítse meg annak érdekében, hogy 

felvértezze az embereket a jövő 

munkahelyeihez szükséges készségekkel és 

kompetenciákkal. 

támogatott innovatív tanterveket építse be 

és erősítse meg annak érdekében, hogy 

felvértezze az embereket a személyes 

fejlődésükhöz, a jövő munkahelyeihez, 

valamint a digitalizált társadalomban való 

aktív részvételhez szükséges készségekkel 

és kompetenciákkal. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A Kreatív Európa programmal 

való szinergiáknak biztosítaniuk kell, 

hogy az ESZA+ olyan innovatív 

projekteket tegyen általánossá és 

valósítson meg nagyobb léptékben, 

amelyek célja, hogy felvértezze az 

embereket a jövő munkahelyeihez, 

valamint a társadalomban való aktív 

részvételhez szükséges készségekkel és 

kompetenciákkal, hogy a társadalom 

valamennyi rétegét összekapcsolja, 

valamint hogy elősegítse a társadalmi 

befogadást. 

 

Módosítás  20 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 

kell a tagállamok szegénység 

felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 

azzal a céllal, hogy megszüntesse a 

nemzedékről nemzedékre öröklődő 

hátrányos helyzetet, és ösztönözze a 

társadalmi befogadást azáltal, hogy 

mindenki számára biztosítja az 

esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 

megkülönböztetést, és megszünteti az 

egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 

kell a tagállamok szegénység 

felszámolásával kapcsolatos, bármilyen – 

akár regionális és helyi – szinten tett 
erőfeszítéseit azzal a céllal, hogy 

megszüntesse a nemzedékről nemzedékre 

öröklődő hátrányos helyzetet, és 

ösztönözze a társadalmi befogadást azáltal, 

hogy mindenki számára biztosítja az 

esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 

megkülönböztetést, és megszünteti az 
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különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 

léptetni, amelyek – életkortól függetlenül – 

a leghátrányosabb helyzetben lévők 

érdekeit szolgálják, ideértve a 

gyermekeket, a marginalizálódott 

közösségeket, például a romákat és a 

szegénységben élő munkavállalókat. Az 

ESZA+ programnak elő kell segítenie a 

munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 

befogadását azzal a céllal, hogy biztosítsa 

társadalmi-gazdasági beilleszkedésüket. Az 

ESZA+ programot fel kell használni 

továbbá az időben és egyenlő feltételek 

mellett hozzáférhető megfizethető, 

fenntartható és magas színvonalú 

szolgáltatások, például az egészségügyi 

ellátás és a tartós gondozás, különösen a 

családi és közösségi alapú gondozó 

szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 

programnak hozzá kell járulnia a szociális 

védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 

elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 

ezek hozzáférhetőségét. 

egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 

különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 

léptetni, amelyek – életkortól függetlenül – 

a leghátrányosabb helyzetben lévők 

érdekeit szolgálják, ideértve a 

gyermekeket, a fogyatékossággal élő 

személyeket, a marginalizálódott 

közösségeket, például a romákat, a 

kisebbségeket, a migránsokat, a 

szegénységben élő munkavállalókat, és 

mindenki mást, aki többféle társadalmi 

kihívással szembesül. Az ESZA+ 

programnak elő kell segítenie a 

munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 

befogadását és polgári szerepvállalását 

azzal a céllal, hogy biztosítsa társadalmi-

gazdasági beilleszkedésüket, mégpedig 

oktatási és kulturális projektek útján. 

Teljes mértékben el kell ismerni és még 

jobban ki kell használni a sportban mint a 

társadalmi befogadás eszközében rejlő 

lehetőségeket. Az ESZA+ programot fel 

kell használni továbbá az időben és 

egyenlő feltételek mellett hozzáférhető 

megfizethető, fenntartható és magas 

színvonalú szolgáltatások, például az 

egészségügyi ellátás és a tartós gondozás, 

különösen a családi és közösségi alapú 

gondozó szolgáltatások javítására. Az 

ESZA+ programnak hozzá kell járulnia a 

szociális védelmi rendszerek 

korszerűsítéséhez elsősorban azzal a céllal, 

hogy előmozdítsa ezek hozzáférhetőségét, 

inkluzivitását és átfogó lefedettségét, 

valamint hogy tisztességes feltételeket 

teremtsen az önálló vállalkozók számára. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A program európai vetületének 

erősítése érdekében az ESZA+-nak 

transznacionális intézkedéseket és 

tevékenységeket is támogatnia kell, a 
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szabályok és eljárások kellő 

egyszerűsítésével, elősegítve ezzel a 

társaktól való tanulást és a helyes 

gyakorlatok cseréjét. 

 

Módosítás  22 

 

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 technikai 

segítségnyújtást is. 

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 

kell a szakpolitikák és a rendszerek 

átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 

befogadás – például kulturális alapú és a 

sporthoz kapcsolódó intézkedések révén –, 

a képzésbe és a szakmai életbe való 

visszailleszkedés, az egészségügyi ellátás 

és tartós gondozás, a kultúrához való 

szelesebb körű hozzáférés, 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 

technikai segítségnyújtást is. 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A szociális jogok európai pillérében 

meghatározott szociális vonatkozás 

megfelelő kibontakoztatásának, illetve 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

forrásokból egy minimális összeg eljusson 

a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 

megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 

keretében a nemzeti ESZA+-források 

legalább 25 %-át a társadalmi befogadás 

előmozdítására kell elkülöníteniük. 

(22) A szociális jogok európai pillérében 

meghatározott szociális vonatkozás 

megfelelő kibontakoztatásának, illetve 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

forrásokból egy minimális összeg eljusson 

a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 

megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 

keretében a nemzeti ESZA+-források 

legalább 30%-át a társadalmi befogadás 

előmozdítására és az abszolút szegénység 

elleni küzdelemre kell elkülöníteniük. 

 

Módosítás  24 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Továbbá, tekintettel a 

gyermekszegénység és a társadalmi 

kirekesztés tartósan magas szintjére az 

EU-ban (2017-ben 26,4%) az ESZA+ 

programnak olyan intézkedéseket kell 

támogatnia, amelyek előmozdítják a 

gyermekek jogainak érvényesítését 

szolgáló hatékony beavatkozásokat, 

összhangban a gyermek jogairól szóló 

ENSZ-egyezménnyel, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával és a „Befektetés a 

gyermekek jövőjébe” című, 2013. évi 

európai bizottsági ajánlással. 

 

Módosítás  25 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Néhány tagállamban és régióban az 

ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 

tartósan magas szintjére tekintettel – amely 

különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 

nem dolgoznak, nem tanulnak és 

képzésben sem vesznek részt – arra van 

szükség, hogy ezek a tagállamok a 

megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 

keretében továbbra is elegendő forrásokat 

fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 

támogató fellépésekre, például az ifjúsági 

garancia programok végrehajtásán 

keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés által a 

2014–2020 közötti programozási 

időszakban támogatott fellépésekre építve 

a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 

fiatalokat a munka világába és az oktatásba 

visszavezető és bevonó intézkedéseket – 

adott esetben a munkanélküli, inaktív és 

hátrányos helyzetű fiatalok között prioritás 

meghatározásával –, például az ifjúsági 

munka révén. A tagállamoknak olyan 

intézkedésekre is be kell ruházniuk, 

amelyek megkönnyítik a tanulásból a 

munka világába történő átmenetet, illetve 

korszerűsítik és átalakítják a 

foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 

hogy személyre szabott szolgáltatásokat 

nyújtsanak a fiataloknak. Az érintett 

tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 

alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 

források legalább 10 %-át a fiatalok 

foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük. 

(23) Néhány tagállamban és régióban az 

ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 

tartósan magas szintjére tekintettel – amely 

különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 

nem dolgoznak, nem tanulnak és 

képzésben sem vesznek részt – arra van 

szükség, hogy ezek a tagállamok a 

megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 

keretében továbbra is elegendő forrásokat 

fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 

támogató fellépésekre, például az ifjúsági 

garancia programok végrehajtásán 

keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés által a 

2014–2020 közötti programozási 

időszakban támogatott fellépésekre építve 

a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 

fiatalokat, különösen a NEET-fiatalokat a 

munka világába és az oktatásba 

visszavezető és bevonó intézkedéseket – 

adott esetben a tartósan munkanélküli, 

inaktív és hátrányos helyzetű fiatalok 

között prioritás meghatározásával –, 

például az ifjúsági munka, valamint a 

formális és nem formális tanulás révén. A 

tagállamoknak olyan intézkedésekre is be 

kell ruházniuk, amelyek megkönnyítik a 

tanulásból a munka világába történő 

átmenetet, illetve korszerűsítik és 

átalakítják az állami foglalkoztatási 

szolgálatokat azzal a céllal, hogy 

személyre szabott szolgáltatásokat 

nyújtsanak a fiataloknak, és jobban elérjék 

az embereket, különösen a 

legkiszolgáltatottabbakat. Az érintett 

tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 

alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 

források legalább 15%-át a fiatalok 

foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell az említett alapokból támogatott 

fellépések közötti összhangról és 

kiegészítő jellegről. 

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell az említett alapokból támogatott 

fellépések – különösen az Erasmus, a 

Kreatív Európa és az Európai 

Szolidaritási Testület – közötti összhangról 

és kiegészítő jellegről. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az EUMSZ 349. cikkével, valamint 

az 1994-es csatlakozási okmány 6. 

jegyzőkönyvének 2. cikkével összhangban 

a legkülső régiók, illetve a ritkán lakott 

északi régiók a közös politika és az uniós 

programok értelmében egyedi 

intézkedésekre jogosultak. Az állandó 

korlátok miatt ezek a régiók egyedi 

támogatást igényelnek. 

(25) Az EUMSZ 349. és 174. cikkével, 

valamint az 1994-es csatlakozási okmány 

6. jegyzőkönyvének 2. cikkével 

összhangban a legkülső régiók, a ritkán 

lakott északi régiók és a szigetek a közös 

politika és az uniós programok értelmében 

egyedi intézkedésekre jogosultak. Az 

állandó korlátok miatt ezek a régiók egyedi 

támogatást igényelnek. 

 

Módosítás  28 

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+ 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 biztosítsák a szociális 

partnerek és a civil társadalom részvételét a 

megosztott irányítású ESZA+ 

végrehajtásában és nyomon követésében. 
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Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A szociális innováció támogatása 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

szakpolitikák jobban megfeleljenek a 

társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 

illetve támogassák az innovatív 

megoldásokat. Különösen az innovatív 

megoldások elterjesztését megelőző 

tesztelés és értékelés bizonyul hasznos 

eszköznek a szakpolitikák 

hatékonyságának javításában, ami 

indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 

támogatások szükségességét. 

(27) A szociális innováció támogatása – 

például kulturális alapú intézkedések 

révén – elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

szakpolitikák jobban megfeleljenek a 

társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 

illetve támogassák az innovatív 

megoldásokat. Különösen az innovatív 

megoldások elterjesztését megelőző 

tesztelés és értékelés bizonyul hasznos 

eszköznek a szakpolitikák 

hatékonyságának javításában, ami 

indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 

támogatások szükségességét. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A tagállamoknak és a Bizottságnak 

gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 

hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 

előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 

összhangban, hogy valamennyi területen 

előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 

szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 

munka-erőpiaci részvételt, valamint a 

foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 

feltételeit. Gondoskodniuk kell arról, hogy 

az ESZA+ megkülönböztetés nélkül 

mindenki számára támogassa az 

esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 

összhangban, másokkal azonos alapon 

támogassa a fogyatékkal élő személyek 

társadalmi befogadását, illetve 

hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 

alapelveket a programok előkészítésének, 

(28) A tagállamoknak és a Bizottságnak 

gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 

hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 

előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 

összhangban, hogy valamennyi területen 

előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 

szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 

munka-erőpiaci részvételt, valamint a 

foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 

feltételeit. Gondoskodniuk kell arról, hogy 

az ESZA+ megkülönböztetés nélkül 

mindenki számára támogassa az 

esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 

összhangban, másokkal azonos alapon 

támogassa a fogyatékkal élő személyek 

társadalmi befogadását, illetve 

hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 

alapelveket a programok előkészítésének, 
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nyomon követésének, végrehajtásának és 

értékelésének minden területén és minden 

szakaszában időben és egységes módon 

kell figyelembe venni, miközben arról is 

gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 

egyenlőség és az esélyegyenlőség 

támogatása érdekében konkrét 

intézkedések történjenek. Az ESZA + 

programnak elő kell segítenie a 

lakossági/intézményi ellátásról a családra 

és a közösségi alapú ellátásra való áttérést, 

különösen azoknak, akik többszörös 

megkülönböztetéssel szembesülnek. Az 

ESZA+ nem támogathat olyan 

intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 

szegregációhoz vagy a társadalmi 

kirekesztéshez.A(z) (EU) [a közös 

rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 

előírja, hogy a kiadások 

elszámolhatóságának szabályait nemzeti 

szinten kell meghatározni bizonyos 

kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 

megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 

ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 

megállapítani. 

nyomon követésének, végrehajtásának és 

értékelésének minden területén és minden 

szakaszában időben és egységes módon 

kell figyelembe venni, miközben arról is 

gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 

egyenlőség és az esélyegyenlőség 

támogatása érdekében konkrét 

intézkedések történjenek. Az ESZA+ 

programnak a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló, az Európai Unió 

és a tagállamai által ratifikált ENSZ-

egyezmény 9. cikkével összhangban elő 

kell segítenie az akadálymentességet, 

valamint a lakossági/intézményi ellátásról 

a családra és a közösségi alapú ellátásra 

való áttérést, különösen azoknak, akik 

többszörös megkülönböztetéssel 

szembesülnek. Az ESZA+ nem támogathat 

olyan intézkedéseket, amelyek 

hozzájárulnak a szegregációhoz vagy a 

társadalmi kirekesztéshez. A(z) (EU) [a 

közös rendelkezésekről szóló új rendelet] 

rendelet előírja, hogy a kiadások 

elszámolhatóságának szabályait nemzeti 

szinten kell meghatározni bizonyos 

kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 

megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 

ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 

megállapítani. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) Az ESZA+-nak támogatnia kell a 

nyelvek tanulását, elősegítve a kölcsönös 

megértést és egy inkluzív társadalom 

kiépítését, többek között az Európa 

Tanács által a menekültek számára 

kidolgozott nyelvi támogató eszközkészlet 

tagállamok általi szélesebb körű átvétele 

révén is. 

 

Módosítás  32 



 

PE626.720v02-00 24/45 AD\1169625HU.docx 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A szociális kísérlet egy kis méretű 

vizsgálati projekt, amelyből a szociális 

innovációk életképességére vonatkozó 

tapasztalatokat lehet szerezni. Az életképes 

ötleteket szélesebb körben vagy más 

környezetben az ESZA+ és más 

forrásokból származó pénzügyi 

támogatással lehet továbbfolytatni. 

(31) A szociális kísérlet egy kis méretű 

vizsgálati projekt, amelyből a szociális 

innovációk életképességére vonatkozó 

tapasztalatokat lehet szerezni. Ez a helyzet 

sok, több ágazatot átfogó projekttel, így 

például a társadalmi környezetben 

megvalósuló művészettel, amely a 

befogadás egyik alapvető eleme. Az 

életképes ötleteket szélesebb körben vagy 

más környezetben az ESZA+ és más 

forrásokból származó pénzügyi 

támogatással lehet tovább folytatni. 

 

Módosítás  33 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A mikrovállalkozások, a szociális 

gazdaság és a szociális vállalkozások 

számára hozzáférhetetlen finanszírozási 

eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló 

egyik legnagyobb akadályt jelentik, 

különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 

kerülő emberek számára. Az ESZA+-

rendelet meghatározza a piaci 

ökoszisztéma létrehozásához szükséges 

rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális 

vállalkozások számára is a finanszírozási 

eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 

leginkább rászorulók – különösen a 

munkanélküliek, a nők és a sérülékeny 

csoportok – szükségleteinek kielégítése 

érdekében, akik mikrovállalkozásokat 

szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 

program szakpolitikai célkitűzéseinek 

elérését az InvestEU Alap szociális 

beruházási és készségfejlesztési 

szakpolitikai keretéből származó 

finanszírozási eszközök és költségvetési 

(33) A – különösen a kulturális és 

kreatív ágazatokba tartozó – 

mikrovállalkozások, a szociális gazdaság 

és a szociális vállalkozások számára 

hozzáférhetetlen finanszírozási eszközök a 

vállalkozásalapítás előtt álló egyik 

legnagyobb akadályt jelentik, különösen a 

munkaerőpiactól legtávolabb kerülő 

emberek számára. Az ESZA+-rendelet 

meghatározza a piaci ökoszisztéma 

létrehozásához szükséges rendelkezéseket, 

hogy javuljon a szociális és kulturális 

vállalkozások számára is a finanszírozási 

eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 

leginkább rászorulók – különösen a 

munkanélküliek, a nők és a sérülékeny 

csoportok – szükségleteinek kielégítése 

érdekében, akik mikrovállalkozásokat 

szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 

program szakpolitikai célkitűzéseinek 

elérését az InvestEU Alap szociális 

beruházási és készségfejlesztési 

szakpolitikai keretéből származó 
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garanciák is támogatni fogják. finanszírozási eszközök és költségvetési 

garanciák is támogatni fogják. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. „leginkább rászoruló személyek” 

olyan természetes személyek – egyének 

vagy az e személyekből álló családok, 

háztartások vagy csoportok –, akiknek 

rászorultságát a nemzeti illetékes 

hatóságok által meghatározott objektív 

kritériumokkal összhangban, az 

érintettekkel konzultálva és az 

összeférhetetlenséget elkerülve, az említett 

illetékes nemzeti hatóságok által 

jóváhagyott olyan kritériumok szerint 

állapították meg, amelyek lehetővé tehetik 

a konkrét földrajzi területeken élő 

leginkább rászoruló személyekre történő 

összpontosítást; 

13. „leginkább rászoruló személyek” 

olyan természetes személyek – egyének 

vagy az e személyekből álló családok, 

háztartások vagy csoportok, a gyermekeket 

is beleértve –, akiknek rászorultságát 

élethelyzetük, ezen belül hajléktalanságuk 

alapján vagy a nemzeti illetékes hatóságok 

által meghatározott objektív kritériumokkal 

összhangban, az érintettekkel konzultálva 

és az összeférhetetlenséget elkerülve, az 

említett illetékes nemzeti hatóságok által 

jóváhagyott olyan kritériumok szerint 

állapították meg, amelyek lehetővé tehetik 

a konkrét földrajzi területeken élő 

leginkább rászoruló személyekre történő 

összpontosítást; 

 

Módosítás  35 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. „kulcskompetenciák”: olyan 

ismeretek, készségek és kompetenciák, 

amelyekre valamennyi egyénnek – élete 

bármely szakaszában – szüksége van a 

személyes kiteljesedéshez és fejlődéshez, a 

foglalkoztatáshoz, a társadalmi 

befogadáshoz és az aktív polgári 

szerepvállaláshoz. A kulcskompetenciák a 

következők: Írni-olvasni tudás; 

többnyelvűség; matematika, 

természettudományok, technológia és 

műszaki tudományok; digitális 

kompetenciák; személyes és szociális 

18. „kulcskompetenciák”: olyan 

ismeretek, készségek és kompetenciák, 

amelyekre valamennyi egyénnek – élete 

bármely szakaszában – szüksége van a 

személyes kiteljesedéshez és fejlődéshez, a 

foglalkoztatáshoz, a társadalmi 

befogadáshoz és az aktív polgári 

szerepvállaláshoz. A kulcskompetenciák a 

következők: Írni-olvasni tudás; 

többnyelvűség; matematika, 

természettudományok, technológia, 

művészetek és műszaki tudományok 

(STEAM-tudományágak); digitális 
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kompetenciák, valamint a tanulás 

elsajátítása; állampolgárság; vállalkozói 

készség; kulturális érzékenység és 

kifejezőkészség. 

kompetenciák; médiaműveltség, 

személyes, interkulturális és szociális 

kompetenciák, valamint a tanulás 

elsajátítása; állampolgárság; vállalkozói 

készség; kulturális érzékenység, művészeti 

és kreatív kifejezőkészség, valamint 

kritikus gondolkodás; 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „egész életen át tartó tanulás”: a 

tanulás valamennyi életszakaszt átfogó 

minden formája (formális, nem formális 

és informális tanulás), beleértve a 

koragyermekkori nevelést és gondozást, az 

általános képzést, a szakképzést és a 

felnőttoktatást, amely az egyén, a polgár, 

a kultúra, a társadalom és/vagy a 

foglalkoztatás szempontjából a tudás, a 

készségek és a kompetenciák 

gyarapodását vagy a társadalmi részvétel 

megerősítését eredményezi, ideértve a 

tanácsadási és orientációs szolgáltatások 

nyújtását is; 

 

Módosítás  37 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

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 

az igazságos és inkluzív társadalmak, a 

magas foglalkoztatási szintek, a méltányos 

szociális védelem, az oktatáshoz és 

képzéshez való egyenlő hozzáférés 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 
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17-én hirdetett ki – meghatározott elvekkel 

összhangban. Az ESZA+ célja továbbá, 

hogy hozzájáruljon az Európai Uniónak 

és a tagállamoknak a fenntartható 

fejlesztési célok elérésére vonatkozó 

kötelezettségvállalása teljesítéséhez. 

 

Módosítás  38 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 értéket ad hozzá annak érdekében, 

hogy felszámolja a szegénységet, biztosítsa 

az esélyegyenlőséget, a formális és nem 

formális minőségi oktatáshoz és képzéshez 

való hozzáférést, a munkaerőpiacra való 

bejutást, a tisztességes munkafeltételeket, 

valamint a szociális védelmet és társadalmi 

befogadást, továbbá az emberi egészség 

magas szintű védelmét. 

 

Módosítás  39 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a foglalkoztatásba való bejutás 

javítása minden munkanélküli, különösen 

pedig a fiatalok és a tartósan 

munkanélküliek, valamint az inaktív 

személyek számára, előmozdítva az 

önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot; 

i. a megfelelő munkakörülményeket 

biztosító minőségi foglalkoztatásba való 

bejutás javítása minden munkanélküli, 

különösen pedig a fiatalok – hangsúlyosan 

a nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok – és a 

tartósan munkanélküliek, a kisebbségek, a 

migránsok, a fogyatékossággal élő 

személyek, valamint az inaktív személyek 

számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást 

és a szociális gazdaságot; 
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Módosítás  40 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a nők munkaerőpiaci részvételének 

előmozdítása, a munka és a magánélet 

megfelelőbb egyensúlya, ideértve a 

gyermekgondozás igénybevételét, az 

egészségügyi kockázatokra is figyelmet 

fordító, egészséges és megfelelően 

kiigazított munkakörnyezetet, a 

munkavállalók, a vállalkozások és a 

vállalkozók változáshoz való 

alkalmazkodását, valamint az aktív és 

egészséges öregedést; 

iii. a nők munkaerőpiaci részvételének 

előmozdítása, a munka és a magánélet 

megfelelőbb egyensúlya, ideértve az 

inkluzív és nem szegregált, minőségi 

koragyermekkori nevelés és gondozás, 

valamint egyéb ápolási-gondozási 

szolgáltatások vagy támogatás egyenlő 

feltételek mellett történő, megfizethető 
igénybevételét, az egészségügyi 

kockázatokra is figyelmet fordító, 

egészséges és megfelelően kiigazított 

munkakörnyezetet, a munkavállalók, a 

vállalkozások és a vállalkozók változáshoz 

való alkalmazkodását, valamint az aktív és 

egészséges öregedést; 

 

Módosítás  41 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. az oktatási és képzési rendszerek 

minőségének, eredményességének és 

munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, 

a kulcskompetenciák – többek között a 

digitális készségek – elsajátításának 

támogatása céljából; 

iv. az oktatási és képzési rendszerek 

minőségének, eredményességének, 

inkluzivitásának és munkaerőpiaci 

relevanciájának fejlesztése – figyelembe 

véve a fogyatékossággal élő személyek 

egyedi szükségleteit is – a 

kulcskompetenciák – többek között az 

átruházható, a szociális, a digitális és a 

médiakészségek, valamint a kulturális 

érzékenység és kifejezőkészség – 

elsajátításának támogatása céljából, a 

társadalmi, gazdasági és személyes 

igények kielégítése érdekében, a nem 

formális és informális tanulás 

relevanciájának, valamint a szociális 

partnerekkel és a civil társadalommal való 

együttműködés értékének az elismerése 
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mellett; 

 

Módosítás  42 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – v pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v. a minőségi és befogadó oktatásba 

és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 

elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű 

csoportok számára, a kisgyermekkori 

oktatástól és gondozástól az általános és a 

szakmai oktatáson és képzésen keresztül a 

felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -

tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 

előmozdítását mindenki számára; 

v. a minőségi és befogadó oktatásba 

és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 

elvégzése, a szegénység és a depriváció 

nemzedékeken átívelő ördögi körének 

megszakítása céljából, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok számára, a 

kisgyermekkori oktatástól és gondozástól 

az általános és a szakmai oktatáson és 

képzésen keresztül a felsőoktatásig, 

valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve 

a tanulási mobilitás biztosítását mindenki 

számára; 

 

Módosítás  43 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – vi pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vi. az egész életen át tartó tanulás – 

különösen a készségek rugalmas 

fejlesztésére és az átképzésre irányuló 

lehetőségek – elősegítése mindenki 

számára, figyelembe véve a digitális 

készségeket, a munkaerőpiaci igényekre 

alapozva megfelelőbben előre jelezve a 

változásokat és az új készségek iránti 

igényeket, megkönnyítve a 

pályamódosítást és elősegítve a szakmai 

mobilitást; 

vi. az egész életen át tartó tanulás – 

különösen a készségek rugalmas és 

tanulóközpontú fejlesztésére és az 

átképzésre irányuló lehetőségek – 

elősegítése mindenki számára, figyelembe 

véve a digitális készségeket, a személyes, 

társadalmi és munkaerőpiaci igényekre 

alapozva megfelelőbben előre jelezve a 

változásokat és az új készségek iránti 

igényeket, megkönnyítve a 

pályamódosítást és elősegítve a szakmai 

mobilitást, illetve a szakmai jártasságot, 

valamint a társadalomban való részvételt 

és a társadalmi kihívásokkal való 

megbirkózást; 
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Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – vii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vii. az aktív befogadás ösztönzése, 

többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

vii. az aktív befogadás ösztönzése, 

többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság, továbbá az egyéni és 

közös fejlődés és jóllét javítása érdekében; 

 

Módosítás  45 

 

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. harmadik országok állampolgárai és 

marginalizált közösségek – például a 

romák és más kisebbségek – társadalmi-

gazdasági integrációjának előmozdítása; 

 

Módosítás  46 

 

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 minőségi, hozzáférhető, 

fenntartható és megfizethető 

szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben 

történő hozzáférés megerősítése; a 

szociális védelmi rendszerek 

korszerűsítése, ideértve a szociális 

védelemhez való hozzáférés előmozdítását 

is; a kultúrához való hozzáférés javítása; 

az egészségügyi rendszerek és tartós 

ápolási-gondozási szolgáltatások 

hozzáférhetőségének, hatékonyságának és 

rezilienciájának javítása; 
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Módosítás  47 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – x pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

x. a szegénységgel vagy társadalmi 

kirekesztéssel fenyegetett, többek között a 

legrászorulóbb személyek társadalmi 

integrációjának előmozdítása; 

x. a szegénységben vagy társadalmi 

kirekesztettségben élő vagy ezek által 
fenyegetett, többek között a leginkább 

rászoruló személyek és a gyermekek, 

valamint családjaik társadalmi 

integrációjának előmozdítása innovatív 

intézkedések alkalmazásának 

támogatásával, ideértve a sport, a 

testmozgás és a kultúra révén 

megvalósuló társadalmi befogadást is, 

valamint a nem formális és informális 

tanulás eredményeinek érvényesítése 

révén; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – xi pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

xi. az anyagi depriváció kezelése 

élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 

támogatás legrászorulóbbaknak való 

nyújtása útján, többek között kísérő 

intézkedésekkel. 

xi. az anyagi depriváció kezelése 

élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 

támogatás leginkább rászorulóknak, 

különösen gyermekeknek való nyújtása 

útján, többek között kísérő 

intézkedésekkel. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. egy intelligensebb Európa, az 

intelligens szakosodáshoz szükséges 

készségek, a kulcsfontosságú 

alaptechnológiákhoz szükséges készségek, 

az ipari átmenet, a készségekkel és a 

1. egy intelligensebb Európa, az 

intelligens szakosodáshoz szükséges 

készségek és kulturális kompetenciák, a 

kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz 

szükséges készségek, az ipari átmenet, a 
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vállalkozói készséggel kapcsolatos ágazati 

együttműködés fejlesztése, a kutatók 

képzése, a hálózati tevékenységek és a 

felsőoktatási intézmények, a szakképzési 

intézmények, valamint a kutató- és 

technológiai központok, vállalkozások és 

klaszterek közötti partnerségek, a mikro-, 

kis- és középvállalkozásoknak, valamint a 

szociális gazdaságnak nyújtott támogatás 

útján; 

készségekkel és a vállalkozói készséggel 

kapcsolatos ágazati együttműködés 

fejlesztése, a kutatók képzése, a hálózati 

tevékenységek és a felsőoktatási 

intézmények, a szakképzési intézmények, 

valamint a kutató- és technológiai 

központok, vállalkozások és klaszterek 

közötti partnerségek, a mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak, valamint a 

szociális gazdaságnak nyújtott támogatás 

útján; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A férfiak és nők közötti egyenlőség, 

valamint az esélyegyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség 

A nemek közötti egyenlőség, valamint az 

esélyegyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megosztott irányítás keretébe 

tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 

valamennyi program, továbbá a 

foglalkoztatásra és szociális innovációra 

vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 

által támogatott műveletek biztosítják a 

férfiak és a nők közötti egyenlőséget 

előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 

követésük és értékelésük során. 

Előmozdítják továbbá az esélyegyenlőséget 

mindenki számára, nemre, faji vagy etnikai 

származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 

fogyatékosságra, életorra vagy szexuális 

irányultságra alapuló megkülönböztetés 

nélkül. 

(1) A megosztott irányítás keretébe 

tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 

valamennyi program, továbbá a 

foglalkoztatásra és szociális innovációra 

vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 

által támogatott műveletek biztosítják a 

férfiak és a nők közötti egyenlőséget 

előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 

követésük és értékelésük során. 

Előmozdítják továbbá az esélyegyenlőséget 

mindenki számára, a szociális helyzetre, 

nemre, faji vagy etnikai származásra, 

vallásra vagy meggyőződésre, 

fogyatékosságra, életorra vagy szexuális 

irányultságra alapuló megkülönböztetés 

nélkül. 
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Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

A tagállamok a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-forrásokat olyan 

beavatkozásokra összpontosítják, amelyek 

többek között a nemzeti 

reformprogramjaikban, az európai 

szemeszterben, valamint az EUMSZ 121. 

cikkének (2) bekezdésével és 148. 

cikkének (4) bekezdésével összhangban 

elfogadott országjelentésekben és 

országspecifikus ajánlásokban, a szociális 

eredménytáblában meghatározott 

kihívásokkal foglalkoznak, a szociális 

jogok európai pillérében meghatározott 

elvek és jogok maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-forrásokat olyan 

beavatkozásokra összpontosíthatják, 

amelyek regionális kihívásokkal, 

különösen a fiatalkorú munkanélküliség 

leküzdésével foglalkoznak, amely 

régiónként eltérő mértékű lehet. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

előmozdítják a szinergiákat és 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 

előmozdítják a szinergiákat és 
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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 

optimalizálják a koordinációs 

mechanizmusokat az erőfeszítések 

megkettőződésének elkerülése és a 

végrehajtásért felelős személyek közötti 

szoros együtt működés biztosítása 

érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 

támogatási intézkedéseket lehessen 

megvalósítani. 

gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 

alapok, programok és eszközök, például az 

ERFA, az InvestEU, a Jogok és értékek 

eszköz, az Erasmus, a Kreatív Európa, a 

Menekültügyi és Migrációs Alap, az 

Európai Szolidaritási Testület, 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 optimalizálják a koordinációs 

mechanizmusokat az erőfeszítések 

megkettőződésének elkerülése és a 

végrehajtásért felelős személyek közötti 

szoros együtt működés biztosítása 

érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 

támogatási intézkedéseket lehessen 

megvalósítani. 

 

Módosítás  55 

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–x. pontjában meghatározott egyedi 

célkitűzésekhez – például harmadik 

országok állampolgárai társadalmi-

gazdasági integrációjának előmozdításához 

– rendelik. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-forrásaik legalább 2 %-át 

A tagállamok a (3) bekezdésben említett, a 

társadalmi befogadás területére 
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az anyagi depriváció kezelésének a 4. cikk 

(1) bekezdésének xi. pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzéséhez 

rendelik. 

vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 

vii–x. pontjában meghatározott egyedi 

célkitűzésekhez rendelt, megosztott 

irányítás alá tartozó ESZA+ forrásokon 

túl a megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásaik legalább 2 %-át az 

anyagi depriváció kezelésének a 4. cikk (1) 

bekezdésének xi. pontjában meghatározott 

egyedi célkitűzéséhez rendelik. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 4. cikk (1) bekezdésének x. pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt és a leginkább rászorulókra 

irányuló források figyelembe vehetők az e 

bekezdés első albekezdésében 

meghatározott, legalább 2 %-os minimális 

juttatásnak való megfelelés ellenőrzése 

során. 

törölve 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azok a tagállamok, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 

közötti fiatalok aránya 2019-ben az 

Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 

átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át a 

fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 

munka közötti átmenetet támogató célzott 

intézkedésekhez és strukturális 

reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 

képzésbe és a második esélyt kínáló 

oktatásba való újbóli beilleszkedés 

Azok a tagállamok, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 

közötti fiatalok aránya 2019-ben az 

Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 

átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásaik legalább 15%-át a 

fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 

munka közötti átmenetet támogató célzott 

intézkedésekhez és strukturális 

reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 

képzésbe és a második esélyt kínáló 

oktatásba való újbóli beilleszkedés 
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módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági 

garancia programjainak végrehajtása 

keretében. 

módjaihoz rendelik, különös tekintettel a 

fiatal anyákra és a nehéz helyzetben lévő 

családokra, különösen az ifjúsági garancia 

programjainak végrehajtása keretében. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Azoknak a tagállamoknak, amelyekre 

nem vonatkozik az (1) bekezdés, ettől 

függetlenül a 2021 és 2025 közötti 

időszakra vonatkozóan megfelelő 

mértékű, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrást kell rendelkezésre 

bocsátaniuk az olyan régiókra irányuló 

célzott intézkedések és strukturális 

reformok számára, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 

közötti fiatalok aránya meghaladja az 

uniós átlagot, hogy megkönnyítsék az 

iskola és a munka közötti átmenetet, 

valamint az oktatásba vagy képzésbe és a 

második esélyt kínáló oktatásba való 

újbóli beilleszkedést, különösen az ifjúsági 

garancia programjainak végrehajtása 

keretében. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2026 és 2027 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 

ESZA+-erőforrások a [közös 

rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 

cikke szerinti időközi programozásakor 

azok a tagállamok, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 

A 2026 és 2027 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 

ESZA+-erőforrások a [közös 

rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 

cikke szerinti időközi programozásakor 

azok a tagállamok, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
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közötti fiatalok aránya 2024-ben az 

Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 

átlagot, a 2026 és 2027 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át az 

említett intézkedésekhez rendelik. 

közötti fiatalok aránya 2024-ben az 

Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 

átlagot, a 2026 és 2027 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásaik legalább 15%-át az 

említett intézkedésekhez rendelik. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2026 és 2027 közötti időszakra 

vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 

ESZA+-erőforrások a [közös 

rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 

cikke szerinti időközi programozásakor 

azoknak a tagállamoknak, amelyekre nem 

vonatkozik a (2) bekezdés, ettől 

függetlenül a 2026 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozóan megfelelő 

mértékű, megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrást kell rendelkezésre 

bocsátaniuk az olyan régiókra irányuló 

célzott intézkedések és strukturális 

reformok számára, ahol a nem 

foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 

képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 

közötti fiatalok aránya meghaladja az 

uniós átlagot, hogy megkönnyítsék az 

iskola és a munka közötti átmenetet, 

valamint az oktatásba vagy képzésbe és a 

második esélyt kínáló oktatásba való 

újbóli beilleszkedést, különösen az ifjúsági 

garancia programjainak végrehajtása 

keretében. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak (1) Az egyes tagállamok gondoskodnak 
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a szociális partnereknek és a civil 

társadalmi szervezeteknek a megosztott 

irányítás alá tartozó ESZA+-ág által 

támogatott foglalkoztatási, oktatási és 

szociális befogadási politikák 

megvalósításában való megfelelő 

részvételéről. 

a helyi és regionális hatóságoknak, a 

szociális partnereknek és a civil társadalmi 

szervezeteknek a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-ág által támogatott 

tevékenységek és politikák irányításában, 

programozásában, megvalósításában, 

nyomon követésében és értékelésében való 

érdemi, inkluzív és megfelelő 

részvételéről, ideértve a megosztott 

irányítás alá tartozó ESZA+-ág által 

támogatott, a(z) [közös rendelkezésekről 

szóló új rendelet] 6. cikke és a 

240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet szerinti foglalkoztatási, 

oktatási, szociális befogadási és 

megkülönböztetésmentességi politikákat. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az egyes 

programokban megfelelő összeget 

rendelnek a megosztott irányítás alá tartozó 

ESZA+-forrásokból a szociális partnerek 

és a civil társadalmi szervezetek 

kapacitásépítéséhez. 

(2) A tagállamok az egyes 

programokban adott összeget rendelnek a 

megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-

forrásokból a helyi és regionális 

hatóságok, szociális partnerek és a civil 

társadalmi szervezetek kapacitásépítéséhez. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok olyan intézkedéseket 

vesznek tervbe, amelyek a kis 

kedvezményezetteket hivatottak segíteni 

abban, hogy maradéktalanul 

megfeleljenek az ESZA+ szabályozási 

követelményeinek, beleértve a nyomon 

követést és a jelentéstételt, azzal a céllal, 

hogy diverzifikálják az alap 

kedvezményezettjeinek típusait és – 
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különösen helyi és regionális szinten – 

növeljék a nem hagyományos 

kedvezményezettek részvételét a 

társfinanszírozott projektekben. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Befektetés a gyermekek jövőjébe 

 A 7. cikk (5) bekezdése 1. albekezdésében 

említett forrásokat külön prioritás vagy 

program keretében programozzák. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

gyermekeket célzó, a 4. cikk (1) 

bekezdésének iii–v. pontja és/vagy ix. 

és/vagy x. pontja alapján programozott 

források nagysága összhangban legyen a 

2013-as Európai Bizottság „Befektetés a 

gyermekek jövőjébe” című ajánlásával. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok támogatják a 

szociális innovációval és a szociális 

kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 

vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 

magánszektort és a civil társadalmat, 

például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 

akciócsoportokat bevonó partnerségekre 

alapuló, alulról építkező megközelítéseket. 

(1) A tagállamok támogatják a 

szociális és társadalmi-kulturális 

innovációval és kísérletekkel kapcsolatos 

intézkedéseket, vagy megerősítik az állami 

hatóságokat, a magánszektort és a civil 

társadalmat, például a közösségvezérelt 

helyi fejlesztési stratégiákat megtervező és 

végrehajtó helyi akciócsoportokat bevonó 

partnerségekre alapuló, alulról építkező 

megközelítéseket. 

 

Módosítás  67 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok támogathatják a kis 

körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 

szociális innovációra vonatkozó ág és más 

uniós programok keretében kidolgozott 

innovatív megközelítések (szociális 

kísérletek) szélesebb körű alkalmazását. 

(2) A tagállamok támogathatják a kis 

körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 

szociális innovációra vonatkozó ág és más 

uniós programok keretében kidolgozott 

innovatív megközelítések (kulturális és 

szociális kísérletek) szélesebb körű 

alkalmazását. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) földterület és ingatlan vásárlása, 

infrastruktúra biztosítása, valamint 

a) földterület, ingatlan és 

infrastruktúra vásárlása; valamint 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 

követése céljából a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-ág szerinti általános 

támogatásból részesülő programok az e 

rendelet 1. mellékletében meghatározott 

közös teljesítmény- és eredménymutatókat 

alkalmaznak. A programok 

programspecifikus mutatókat is 

használhatnak. 

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 

követése céljából a megosztott irányítás alá 

tartozó ESZA+-ág szerinti általános 

támogatásból részesülő programok az e 

rendelet 1. mellékletében meghatározott 

közös teljesítmény- és eredménymutatókat 

alkalmaznak, amelyek adott esetben 

rugalmasan hozzáigazíthatók a nemzeti, 

regionális és helyi szükségletekhez. A 

programok programspecifikus mutatókat is 

használhatnak. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 

támogatás nyújtása kiegészíthető az 

illetékes szolgálatokhoz való újbóli 

irányítással és más olyan kísérő 

intézkedésekkel is, amelyek célja a 

leginkább rászoruló személyek társadalmi 

befogadása. 

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 

támogatás nyújtása kiegészítendő az 

illetékes szolgálatokhoz való újbóli 

irányítással és más olyan kísérő 

intézkedésekkel is, amelyek célja a 

leginkább rászoruló személyek társadalmi 

befogadása. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) infrastruktúra biztosítása; b) infrastruktúra vásárlása; 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 

követése céljából az anyagi depriváció 

kezelésére vonatkozó prioritások az e 

rendelet II. mellékletében meghatározott 

közös teljesítmény- és eredménymutatókat 

alkalmaznak. E programok 

programspecifikus mutatókat is 

használhatnak. 

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 

követése céljából az anyagi depriváció 

kezelésére vonatkozó prioritások az e 

rendelet II. mellékletében meghatározott 

közös teljesítmény- és eredménymutatókat 

alkalmaznak. E programok 

programspecifikus mutatókat is 

használhatnak. A projektek ezenfelül 

további számszerű és minőségi mutatókat 

is megállapíthatnak, amelyek a nem 

számszerűsíthető eredményeket és a 

résztvevők által a közös eredmények és 

mutatók irányába tett előrehaladást 

mérik. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – f pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az uniós szintű hálózatépítés, 

valamint a releváns érdekelt felekkel és 

azok között folytatott párbeszéd 

támogatása a 4. cikkben említett 

területeken, továbbá a szóban forgó 

érdekelt felek intézményi kapacitásának 

kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 

közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 

szociális biztonsággal kapcsolatos 

intézményeket, a mikrofinanszírozási 

intézményeket és a szociális vállalkozások 

és a szociális gazdaság számára 

finanszírozást nyújtó intézményeket; 

f) az uniós szintű hálózatépítés, 

valamint a releváns érdekelt felekkel és 

azok között folytatott párbeszéd 

támogatása a 4. cikkben említett 

területeken, továbbá a szóban forgó 

érdekelt felek intézményi kapacitásának 

kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 

közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 

szociális biztonsággal kapcsolatos 

intézményeket, a civil társadalmi 

szervezeteket, a mikrofinanszírozási 

intézményeket és a szociális vállalkozások 

és a szociális gazdaság számára 

finanszírozást nyújtó intézményeket; 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ESZA+-bizottság érintett civil 

társadalmi szervezetek szavazati joggal 

nem rendelkező képviselőit is meghívhatja 

az üléseire. 

 

Módosítás  75 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatokat nemek szerinti 

bontásban kell megadni (nő, férfi, 

nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 

lehetségesek, ezeknél az eredményeknél 

nem kell adatokat gyűjteni és közölni. 

A személyes adatokat nemek szerinti 

bontásban kell megadni (nő, férfi, 

nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 

relevánsak, ezeknél az eredményeknél nem 

kell adatokat gyűjteni és közölni. Az 

érzékeny személyes adatok anonim 

formában gyűjthetők. 

 

Módosítás  76 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pont – 1a pont – 5 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő (NEET-fiatal), 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 3 pont – 4 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - tanulószerződéses gyakorlati 

képzésben vagy gyakornoki szerződésen 

alapuló képzésben részt vevők, 
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