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MÓDOSÍTÁSOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a Költségvetési Bizottság mint illetékes bizottság 

részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg: 

Módosítás  1 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ea. mivel az uniós alapok 

programozása, az európai szemeszter és a 

vonatkozó országspecifikus ajánlások 

kapcsolatban állnak egymással; mivel az 

uniós alapok célja az EUMSZ 174. 

cikkében meghatározott célkitűzések 

elérése az Unió gazdasági, társadalmi és 

területi kohéziójának megerősítése, 

valamint a különböző régiók fejlettségi 

szintje közötti egyenlőtlenségek 

csökkentése érdekében; 

Módosítás  2 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. kiemeli továbbá annak jelentőségét, 

hogy a többéves pénzügyi keretnek és az 

összes kapcsolódó uniós politikának a 

horizontális elveken kell nyugodnia; ezzel 

összefüggésben megerősíti azon 

álláspontját, amely szerint az Európai 

Uniónak teljesítenie kell 

kötelezettségvállalását, és vezető szerepet 

kell játszania az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak megvalósításában, 

valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

többéves pénzügyi keretről szóló 

javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak 

egyértelmű és kézzelfogható 

kötelezettséget; ezért kéri a fenntartható 

fejlesztési célok érvényesítését a következő 

5. kiemeli továbbá annak jelentőségét, 

hogy a többéves pénzügyi keretnek és az 

összes kapcsolódó uniós politikának a 

horizontális elveken kell nyugodnia; ezzel 

összefüggésben megerősíti azon 

álláspontját, amely szerint az Európai 

Uniónak teljesítenie kell 

kötelezettségvállalását, és vezető szerepet 

kell játszania az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak megvalósításában, 

valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

többéves pénzügyi keretről szóló 

javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak 

egyértelmű és kézzelfogható 

kötelezettséget; ezért kéri a fenntartható 

fejlesztési célok érvényesítését a következő 
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többéves pénzügyi keret valamennyi uniós 

szakpolitikájában és kezdeményezésében; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a 

megkülönböztetés megszüntetése 

létfontosságú az Európai Uniónak a 

befogadó Európa kialakítása irányában tett 

kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, 

valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

többéves pénzügyi keretről előterjesztett 

javaslatokból hiányzik a nemek közötti 

egyenlőség általános érvényesítése és a 

nemek közötti egyenlőség terén tett 

kötelezettségvállalás; hangsúlyozza azon 

álláspontját is, amely szerint a jelenlegi 

többéves pénzügyi kerethez képest 

jelentősen növelni kellene a Párizsi 

Megállapodást követően az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 

kapcsolatos kiadásokat, és azoknak 

mielőbb, és legkésőbb 2027-ig el kellene 

érniük a 30%-ot; 

többéves pénzügyi keret valamennyi uniós 

szakpolitikájában és kezdeményezésében; 

a rugalmas szociális Európa 

megteremtése érdekében hangsúlyozza 

továbbá a szociális jogok európai pillére 

megvalósításának jelentőségét, és hogy a 

megkülönböztetés megszüntetése 

létfontosságú az Európai Uniónak a 

befogadó Európa kialakítása irányában tett 

kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, 

valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

többéves pénzügyi keretről előterjesztett 

javaslatokból hiányzik a nemek közötti 

egyenlőség általános érvényesítése és a 

nemek közötti egyenlőség terén tett 

kötelezettségvállalás; hangsúlyozza azon 

álláspontját is, amely szerint a jelenlegi 

többéves pénzügyi kerethez képest 

jelentősen növelni kellene a Párizsi 

Megállapodást követően az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 

kapcsolatos kiadásokat, és azoknak 

mielőbb, és legkésőbb 2027-ig el kellene 

érniük a 30%-ot; 

Módosítás  3 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. kijelenti továbbá, hogy ellenzi a 

kulcsfontosságú EU-s szakpolitikák, mint 

például az uniós kohéziós politika és a 

közös agrárpolitika (KAP) szintjének 

bármilyen mértékű csökkentését; 

különösen ellenzi azokat a radikális 

csökkentéseket – például a Kohéziós 

Alapra vonatkozó vagy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot 

érintő csökkentéseket –, amelyek 

hátrányosan fogják érinteni e politikáknak 

a lényegét és céljait; ebben az 

összefüggésben ellenzi az Európai 

Szociális Alap forráscsökkentésére annak 

ellenére irányuló javaslatot, hogy kibővült 

az alap feladatköre és abba integrálták az 

4. kijelenti továbbá, hogy ellenzi a 

kulcsfontosságú EU-s szakpolitikák, mint 

például az uniós kohéziós politika és a 

közös agrárpolitika (KAP) szintjének 

bármilyen mértékű csökkentését; 

különösen ellenzi azokat a radikális 

csökkentéseket – például a Kohéziós 

Alapra vonatkozó vagy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot 

érintő csökkentéseket –, amelyek 

hátrányosan fogják érinteni e politikáknak 

a lényegét és céljait; ebben az 

összefüggésben ellenzi az Európai 

Szociális Alap Plusz forráscsökkentésére 

annak ellenére irányuló javaslatot, hogy 

kibővült az alap feladatköre és abba 

integrálták az ifjúsági foglalkoztatási 
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ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést; kezdeményezést, a leginkább rászoruló 

személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alapot, a foglalkoztatás és 

a szociális innováció programját, valamint 

az egészségügyre vonatkozó programot; 

 

Módosítás  4 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. hangsúlyozza, hogy tisztázni kell a 

strukturális alapok programozása, azok 

politikai célkitűzései és az európai 

szemeszter – különösen az 

országspecifikus ajánlások – között 

javasolt kapcsolatot, valamint figyelembe 

kell venni a helyi és regionális dimenziót; 

hatékony programozási mechanizmusok 

létrehozására szólít fel az uniós alapok, 

különösen az ESZA+ számára, amely a 

szociális jogok európai pillérének elveit és 

jogait ülteti át a gyakorlatba, többek 

között nagyratörő pénzügyi források 

biztosításával, valamint az uniós alapok 

közötti szükséges szinergiákkal; 

 

Módosítás  5 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 vi. bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14 vi. a fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség elleni küzdelemre 

elkülönített források megduplázása (a 

jelenlegi ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés keretében); 

14 vi. a fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség elleni küzdelemre 

elkülönített források megduplázása az 

ESZA+ keretében (a jelenlegi ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés keretében), 

egyúttal a program hatékonyságának és 

hozzáadott értékének biztosítása; 
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Módosítás  6 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. kitart amellett, hogy fokozni kell az 

ifjúsági munkanélküliség elleni 

küzdelmet; aggodalmát fejezi ki azonban 

amiatt, hogy az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésnek az ESZA+-ba való 

integrálása csökkentheti a tagállamok 

elkötelezettségi szintjét és a fiatalokat 

közvetlenül célzó források mértékét; 

 

Módosítás  7 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

harmadik országbeli állampolgárok 

társadalmi befogadásának és 

munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítésére szolgáló uniós eszközöket; e 

célból az uniós alapok és a megfelelő 

források között hatékonyabb szinergiák 

kialakítását szorgalmazza; hangsúlyozza a 

migráció sajátos városi és helyi kihívásai 

kezelésének fontosságát, többek között az 

e területen projekteket kidolgozó és 

megvalósító városok, helyi és regionális 

hatóságok, szociális partnerek, 

társadalmi-gazdasági szereplők és 

társadalmi szervezetek finanszírozáshoz 

való hozzáférésének megkönnyítése révén; 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 9.10.2018    

 
 

 


