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Módosítás 20
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre, amelynek az Európai Unió 
és az összes tagállam részes fele,

Or. en

Módosítás 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre, amelynek az EU és az összes 
tagállam részes fele,

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt be kell építeni az ESZA+ 
jogalapjába, mivel az EU és valamennyi tagállam ratifikálta azt.

Módosítás 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetésére 
(2017/C 428/09),

Or. en

Módosítás 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
5 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre

Or. en

Módosítás 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
5 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Or. en

Módosítás 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
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Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
5 d bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az emberi jogok európai 
egyezményére,

Or. en

Módosítás 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az EUSZ 3. cikkének értelmében 
az Unió a belső piac kialakítása során 
magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon munkálkodik; 
előmozdítja a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, a nemzedékek közötti 
szolidaritást és a gyermekek jogainak 
védelmét; valamint küzd a társadalmi 
kirekesztés és megkülönböztetés ellen. Az 
EUMSZ 9. cikkének értelmében politikái 
és tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie többek között a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, az oktatás 
és képzés magas szintjének 
előmozdítására, valamint az emberi 
egészség védelmére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 27
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 szociális 
jogok európai pillére meghatározza a 
tagállamok kötelezettségét a szociális 
védelem, a társadalmi befogadás, a 
tisztességes munkakörülmények, az 
esélyegyenlőség és a munkavállalási jog 
tekintetében. 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.

Or. en

Módosítás 28
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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 szociális 
jogok európai pillére ugyan egy politikai 
szándékú nyilatkozat, azonban nem egy 
jogi keret. A szociális jogok európai 
pillére céljainak eléréséhez az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+) céljait a 
jelenlegi uniós vívmányok egyik 
jogalapjára kell alapítani, és azt nem 
haladhatja meg. 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 ESZA+ 
keretében zajló 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, a szubszidiaritás és 
arányosság elveinek tiszteletben tartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 29
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira adott 

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira adott 
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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.

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. Az ESZA+ keretében folyó 
valamennyi cselekvésnek tiszteletben kell 
tartania az Európai Unió alapjogi 
chartáját.

Or. en

Módosítás 30
Verónica Lope Fontagné

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,

(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, 
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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.

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. és 175. cikkének 
megfelelően.

Or. es

Módosítás 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, 
melyek a nemzeti és/vagy uniós 
támogatásra ajánlott, prioritást élvező 
beruházási projektek felvázolására és 
koordinálására irányulnak, az éves 
nemzeti reformprogramokkal együtt 
terjesztik elő. Céljuk továbbá elősegíteni 
az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap 
Plusz, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap, az európai 
beruházásstabilizáló funkció és adott 
esetben az InvestEU által támogatott 
programokból biztosított pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét.

törölve

Or. it
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Indokolás

Az európai szemeszter által előmozdított irányítási modell egyáltalán nem átlátható és nem 
demokratikus, és nem veszi figyelembe a szubszidiaritás elvét.

Módosítás 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, 
melyek a nemzeti és/vagy uniós 
támogatásra ajánlott, prioritást élvező 
beruházási projektek felvázolására és 
koordinálására irányulnak, az éves 
nemzeti reformprogramokkal együtt 
terjesztik elő. Céljuk továbbá elősegíteni az 
uniós támogatások koherens felhasználását 
és maximalizálni a főként az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az európai beruházásstabilizáló 
funkció és adott esetben az InvestEU által 
támogatott programokból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

(2) Uniós szinten az EUMSZ 151. 
cikke és az Európai Szociális Chartában 
biztosított jogok (163. cikk) megteremtik 
az ESZA+-t végrehajtó uniós és tagállami 
stratégiák keretét. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Kohéziós Alap, az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap és adott esetben az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által 
támogatott programokból biztosított 
pénzügyi támogatások társadalmi értékét.

Or. en

Módosítás 33
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek
a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 
ajánlott, prioritást élvező beruházási 
projektek felvázolására és koordinálására 
irányulnak, az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt terjesztik elő. 
Céljuk továbbá elősegíteni az uniós 
támogatások koherens felhasználását és 
maximalizálni a főként az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az európai beruházásstabilizáló 
funkció és adott esetben az InvestEU által 
támogatott programokból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal 
partnerségben kell kidolgozni, és 
magukban kell foglalniuk a nemekkel 
kapcsolatos szempontokat is, továbbá a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell 
előterjeszteni, mint amelyek a nemzeti 
és/vagy uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak. 
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.

Or. en

Módosítás 34
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
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nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 
ajánlott, prioritást élvező beruházási 
projektek felvázolására és koordinálására 
irányulnak, az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt terjesztik elő. 
Céljuk továbbá elősegíteni az uniós 
támogatások koherens felhasználását és 
maximalizálni a főként az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az európai beruházásstabilizáló 
funkció és adott esetben az InvestEU által 
támogatott programokból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a helyi és regionális testületek, valamint 
egyéb releváns szereplők kötelező jellegű 
részvételével kerültek kidolgozásra és 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.

Or. es

Módosítás 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek
a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal 
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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.

partnerségben kell kidolgozni és az éves 
nemzeti reformprogramokkal együtt kell 
előterjeszteni, mint amelyek a nemzeti 
és/vagy uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak. 
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.

Or. en

Módosítás 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 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 
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üdvözölte a 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 költségvetési programokat is. Az 
ESZA+-nak elsődlegesen a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítését kell 
elősegítenie a relatív szegénység felére 
csökkentése és a szegénység szélsőséges 
formáinak felszámolása (1. cél); jó 
egészségi állapot és jólét (3. cél); minőségi 
és befogadó oktatás (4. cél), nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása (5. cél), tartós, 
inkluzív és fenntartható növekedés, 
valamint a teljes körű, produktív és 
tisztességes foglalkoztatás előmozdítása 
mindenki számára (8. cél) és az 
egyenlőtlenség csökkentése (10. cél) 
révén.

Or. en

Módosítás 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(3) Annak biztosítására, hogy az 
ESZA+ teljes összhangban álljon az Unió
célkitűzéseivel, a foglalkoztatás, az oktatás, 
a képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, és elő kell segítenie a 
kiemelt uniós kezdeményezések 
végrehajtásával összefüggő területeket, 
ilyen különösen az „európai 
készségfejlesztési program”, az európai 



AM\1164117HU.docx 15/164 PE626.995v02-00

HU

tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
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.

oktatási térség és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjára vonatkozó 
cselekvési terv, a vonatkozó tanácsi 
ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 
például az ifjúsági garancia, a 
kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

Or. en

Módosítás 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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 
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iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
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.

iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve a vonatkozó 
integrált iránymutatásokat. 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.

Or. it

Módosítás 39
Claude Rolin

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 

(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 
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összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
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.

összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve a vonatkozó 
integrált iránymutatásokat. 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.

Or. fr

Módosítás 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

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 

(3) A tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, amelyeket a Tanács a 
148. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
fogadott el, nevezetesen: A munkaerő-
kereslet fellendítése; A munkaerő-kínálat 
javítása: munkavállalás, készségek és 
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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 
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.

kompetenciák; A munkaerőpiacok 
működésének és a társadalmi párbeszéd 
hatékonyságának javítása, valamint a 
mindenki számára biztosítandó 
esélyegyenlőség előmozdítása, társadalmi 
befogadás elősegítése, a szegénység elleni 
küzdelem, a 121. cikk (2) bekezdésével 
összhangban elfogadott átfogó 
gazdaságpolitikai iránymutatásokkal 
együtt az Európa 2020 stratégiát 
alátámasztó integrált iránymutatások 
részét képezik. A(z) […] Európai Tanács 
elfogadta a tagállamok módosított 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy 
azokat összhangba hozza a szociális jogok 
európai pillérének elveivel a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a 
társadalmi kohézió erősítése, ezáltal az 
európai versenyképesség javítása, valamint 
az uniós beruházások serkentése
érdekében. Annak biztosítására, hogy az 
ESZA+ teljes összhangban álljon az 
iránymutatások célkitűzéseivel, a 
foglalkoztatáspolitikák vonatkozásában a 
tagállamoknak programozniuk kell az 
ESZA+ támogatásokat, figyelembe véve 
az ezek szempontjából releváns 
irányelveket, valamint az EUMSZ 148. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
elfogadott, releváns országspecifikus 
ajánlásokat, valamint nemzeti szinten a 
nemzeti stratégiákkal alátámasztott nemzeti 
reformprogramok foglalkoztatási és 
társadalmi szempontjait. 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”, az ifjúsági 
garancia, valamint más vonatkozó tanácsi 
ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 
például a Befektetés a gyermekekbe: a 
hátrányok körének megtörése, a
kompetenciafejlesztési pálya, a tartósan 
munkanélküliek integrációja, a szakmai 
gyakorlatok európai minőségi kerete, 
valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjára vonatkozó 
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cselekvési terv.

Or. en

Módosítás 41
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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 

(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 
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”, az „európai 
oktatási térség” és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjára vonatkozó 
cselekvési terv, a vonatkozó tanácsi 
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kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 
például az ifjúsági garancia, a 
kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

Or. en

Módosítás 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 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.

törölve

Or. en
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Módosítás 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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 
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+ hozzájárul a következő 
fenntartható fejlesztési célok eléréséhez: a 
relatív szegénység felére csökkentése és a 
szegénység szélsőséges formáinak 
felszámolása (1. cél); minőségi és 
befogadó oktatás (4. cél), nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása (5. cél), tartós, 
inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedés, valamint a teljes körű, 
produktív és tisztességes foglalkoztatás 
előmozdítása mindenki számára (8. cél) és 
az egyenlőtlenség csökkentése (10. cél).

Or. en
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Módosítás 44
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

(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 
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+ 
különösen hozzá tud járulni a 
fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez 
a relatív szegénység felére csökkentése és 
a szegénység szélsőséges formáinak 
felszámolása (1. cél); a minőségi és 
befogadó oktatás (4. cél), nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása (5. cél), tartós, 
befogadó és fenntartható gazdasági 
növekedés, valamint a teljes körű, 
produktív és tisztességes foglalkoztatás 
előmozdítása mindenki számára (8. cél) és 
az egyenlőtlenség csökkentése (10. cél), 
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valamint a Párizsi Megállapodás révén.

Or. en

Módosítás 45
Elena Gentile

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 
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.

(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 
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+ 
hozzájárulhat a fenntartható fejlesztési 
célok teljesítéséhez a szegénység 
szélsőséges formáinak felszámolása (1. 
cél); a minőségi és befogadó oktatás (4. 
cél), nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása (5. cél), tartós, és az 
egyenlőtlenség csökkentése (10. cél) 
révén.
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Módosítás 46
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió 2015-ben jóváhagyta a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseit, és 
2018-ban új szabályokat fogadott el az 
energiaunió irányítására vonatkozóan e 
megállapodás végrehajtásának első 
lépéseként. Az energiaunió irányítására 
vonatkozó szabályok jogilag kötelező 
érvényű keretet képeznek a nemzeti és 
uniós energiával és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések azonosítására a 
politikai spektrum egészében a 
fenntartható, karbonszegény gazdaságra 
való társadalmilag elfogadható és 
igazságos átállás megvalósítása érdekében 
– amely figyelembe veszi az átállásban 
érintett polgárokat és régiókat, hogy az ne 
befolyásolja hátrányosan a helyi és 
kollektív készségeket és a jóllét szintjét –
az adott terület által létrehozott hozzáadott 
érték fenntartása céljából. Az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátáscsökkentésének megvalósítása 
magával hozza a fenntartható helyi 
munkahelyek teremtését, és annak hozzá 
kell járulnia a közegészség fejlesztéséhez. 
Az energiaunió irányítására vonatkozó 
szabályok rendelkeznek integrált nemzeti 
éghajlat- és energiapolitikai tervek 
elfogadásáról többek között a társadalmi 
partnerekkel és a civil társadalommal (az 
ESZA irányításába már bevont 
érdekeltekkel) folytatott széleskörű 
konzultáció alapján, valamint a 
tagállamok számára ajánlások 
kibocsátásáról az elfogadott uniós célok 
elérése érdekében. Az éghajlat- és 
energiapolitikai keret épp olyan fontos, 
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mint a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere, és annak a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterével egyenrangú és koherens 
módon kell szolgálnia az uniós 
finanszírozás felhasználásának célját.

Or. en

Módosítás 47
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió és tagállamai céljai között 
– szem előtt tartva az 1961. október 18-án 
Torinóban aláírt Európai Szociális 
Chartát –, szerepelnie kell a foglalkoztatás 
előmozdításának, az élet- és 
munkakörülmények javításának az 
EUMSZ 151. cikkével összhangban a 
tartósan magas foglalkoztatás és a 
kirekesztés elleni küzdelem céljából.

Or. en

Módosítás 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(5) A gazdasági globalizáció és 
dematerializáció, és a bevándorlási hullám 
ebből következő erős növekedése, a 
fokozott biztonsági fenyegetés, a tiszta 
energiára való átállás, a technológiai 
változások, a születések számának 
csökkenése és a munkaerő fokozatos 



PE626.995v02-00 26/164 AM\1164117HU.docx

HU

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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

elöregedése, illetve néhány ágazatban és 
régióban főleg a kkv-k által tapasztalható, 
egyre növekvő készség- és munkaerőhiány 
következtében az Unió és a tagállamok
strukturális kihívásokkal szembesülnek. A 
munka világának változó realitásait, 
valamint azokat az új kihívásokat
figyelembe véve, amelyek e változások 
következtében a foglalkoztatás védelme 
terén felmerülnek, be kell ruházni a 
megfelelő készségekbe, a növekedésbe, 
valamint a szociális és foglalkoztatási 
szakpolitikákba.

Or. it

Módosítás 49
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A társadalmi egyenlőtlenségek, 
gazdasági globalizáció, a migrációs hullám 
kezelése és ezzel összefüggésben a 
befogadással kapcsolatos kihívások, a 
tiszta energiára való átállás, a technológiai 
változások, a demográfiai kihívások, az 
oktatáshoz és szociális védelemhez való 
egyenlőtlen hozzáférés, a gondozási 
kötelezettségek nem kiegyensúlyozott 
eloszlása, a munkaerő fokozatos 
elöregedése, a foglalkoztatási lehetőségek 
hiánya, 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, az igazságos átállásban való 
részvétellel, a minőségi és befogadó 
oktatásba, képzésbe és élethosszig tartó 
tanulásba, továbbá a készségek 
fejlesztésébe való befektetéssel, a 
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munkaerőpiacok befogadóbbá tételével, 
illetve – például a munkaerő mobilitásán és 
a nemek közötti különbségek, valamint a 
nők hátrányos megkülönböztetése elleni 
küzdelmen keresztül is – a foglalkoztatási,
oktatási és szociális politika javításával az 
Uniónak fel kell készülnie a jelenlegi és 
jövőbeli kihívásokra.

Or. en

Módosítás 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, 
megszorító politikák hatása, a migráció 
kezelése, a tiszta energiára való átállás, a 
technológiai változások és a munkaerő 
fokozatos elöregedése, illetve néhány 
ágazatban és régióban az egyre növekvő 
készség- és munkaerőhiány következtében 
az Unió strukturális kihívásokkal 
szembesül. A munka világának változó 
realitásait figyelembe véve, a megfelelő 
készségek fejlesztésével, a fejlődés 
befogadóvá tételével, illetve – például a 
munkaerő mobilitásán keresztül is – a 
foglalkoztatási és szociális politika 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Or. en

Módosítás 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a tiszta 
energiára való igazságos átállás, a 
technológiai változások, a demográfiai 
hanyatlás és a munkaerő fokozatos 
elöregedése, illetve néhány ágazatban és 
régióban főleg a kkv-k által tapasztalható, 
egyre növekvő készséghiány 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 – az oktatás és 
képzés, továbbá a foglalkoztatási és 
szociális politika javításával az Uniónak fel 
kell készülnie a jelenlegi és jövőbeli 
kihívásokra.

Or. en

Módosítás 52
Claude Rolin

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 

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, 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 –
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befogadóbbá tételével, illetve – például a 
munkaerő mobilitásán keresztül is – a 
foglalkoztatási és szociális politika 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

például a munkaerő mobilitásán keresztül 
is – a foglalkoztatási és szociális politika 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Or. fr

Módosítás 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a fokozott 
biztonsági fenyegetés, a tiszta energiára 
való átállás, a technológiai változások, a 
munkanélküliség és a fiatalok 
munkanélkülisége, 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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Or. fr

Módosítás 54
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, a belső és 
külső 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 az uniós polgárok munkaerő 
mobilitásán keresztül is – a foglalkoztatási 
és szociális politika javításával az Uniónak 
fel kell készülnie a jelenlegi és jövőbeli 
kihívásokra.

Or. en

Módosítás 55
Edouard Martin

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 gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a fokozott 
biztonsági fenyegetés, a tiszta energia és 
az igazságos 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 
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javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Or. en

Módosítás 56
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy előre 
lehessen jelezni a kihívásokat, és konkrét 
lépéseket lehessen tenni egy társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaság felé, az operatív programoknak 
tartalmazniuk kell az igazságos átállásra 
irányuló, a helyi és regionális 
kormányzatokkal, valamint az érdekelt 
felekkel együttműködésben kidolgozott 
ütemterveket, amelyek felvázolják a 
regionális és helyi stratégiákat egy 
éghajlatbarát és erőforrás-hatékony jövő 
felé, a társadalmi befogadás, színvonalas 
munkahelyek teremtése, a 
fenntarthatóság és a jövőorientált helyi 
fejlesztés támogatására irányuló 
beruházások céljából.

Or. en

Módosítás 57
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
továbbra is magas a fiatalkori 
munkanélküliség aránya Európában, és 
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hangsúlyozza, hogy még sok tagállamban 
van szükség sürgős beavatkozásra, 
például Görögországban, ahol a 
munkanélküliség aránya a fiatalok 
körében eléri a 40%-ot. A fiatalkori 
munkanélküliség csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzésnek prioritásként 
kell szerepelnie az országspecifikus 
ajánlásokban is.

Or. de

Módosítás 58
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) […] (EU) rendelet 
meghatározza az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós 
Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (ETHA), a Menekültügyi és 
Migrációs Alap (MMA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA), valamint az 
Integrált Határigazgatási Alap részeként a 
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) 
működésének keretét, és megállapítja 
különösen a megosztott irányítás alatt 
megvalósuló uniós alapok programozására, 
nyomon követésére és értékelésére, 
irányítására és kontrolljára vonatkozó 
szakpolitikai célkitűzéseket és szabályokat. 
Ezért meg kell határozni az ESZA+ 
általános céljait, és meg kell állapítani az 
ESZA+ által finanszírozható 
tevékenységtípusokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket.

(6) A(z) […] (EU) rendelet 
meghatározza az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós 
Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (ETHA), a Menekültügyi és 
Migrációs Alap (MMA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA), valamint az 
Integrált Határigazgatási Alap részeként a 
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) 
működésének keretét, és megállapítja 
különösen a megosztott irányítás alatt 
megvalósuló uniós alapok programozására, 
nyomon követésére és értékelésére, 
irányítására és kontrolljára vonatkozó 
szakpolitikai célkitűzéseket és szabályokat. 
Ezért meg kell határozni az ESZA+ 
általános céljait, illetve más alapokkal való 
összehangolását, és meg kell állapítani az 
ESZA+ által finanszírozható 
tevékenységtípusokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket.

Or. en
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Módosítás 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) […] (EU) rendelet 
meghatározza az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós 
Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (ETHA), a Menekültügyi és 
Migrációs Alap (MMA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA), valamint az 
Integrált Határigazgatási Alap részeként a 
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) 
működésének keretét, és megállapítja 
különösen a megosztott irányítás alatt 
megvalósuló uniós alapok programozására, 
nyomon követésére és értékelésére, 
irányítására és kontrolljára vonatkozó 
szakpolitikai célkitűzéseket és szabályokat. 
Ezért meg kell határozni az ESZA+ 
általános céljait, és meg kell állapítani az 
ESZA+ által finanszírozható 
tevékenységtípusokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket.

(6) A(z) […] (EU) rendelet 
meghatározza az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós 
Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (ETHA), a Menekültügyi és 
Migrációs Alap (MMA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA), valamint az 
Integrált Határigazgatási Alap részeként a 
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) 
működésének keretét, és megállapítja 
különösen a megosztott irányítás alatt 
megvalósuló uniós alapok programozására, 
nyomon követésére és értékelésére, 
irányítására és kontrolljára vonatkozó 
szakpolitikai célkitűzéseket és szabályokat. 
Ezért meg kell határozni az ESZA+ 
általános céljait, és meg kell állapítani az 
ESZA+ által megosztott irányítás 
keretében finanszírozható 
tevékenységtípusokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 60
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A finanszírozási típusokat és e 
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 

(8) A finanszírozási típusokat és e 
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 
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eredményeket felmutatni, különös 
figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. A 
vissza nem térítendő támogatásoknál 
vizsgálni kell egyösszegű átalányok, 
átalányfinanszírozás és átalányalapú 
egységköltségek, illetve a költségfüggetlen 
finanszírozás alkalmazásának lehetőségét 
is a költségvetési rendelet 125. cikkének 
(1) bekezdésében előirányzottak szerint. A 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági integrációjához 
kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
érdekében és a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 88. cikkével összhangban a 
Bizottság alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

eredményeket felmutatni, különös 
figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. A 
pénzügyi források programok közötti 
elosztása kizárólag parlamenti határozat 
alapján változtatható meg. A vissza nem 
térítendő támogatásoknál vizsgálni kell 
egyösszegű átalányok, átalányfinanszírozás 
és átalányalapú egységköltségek, illetve a 
költségfüggetlen finanszírozás 
alkalmazásának lehetőségét is a 
költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében előirányzottak szerint.

Or. en

Módosítás 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A finanszírozási típusokat és e 
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 
eredményeket felmutatni, különös 
figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. A 
vissza nem térítendő támogatásoknál 
vizsgálni kell egyösszegű átalányok, 
átalányfinanszírozás és átalányalapú 
egységköltségek, illetve a költségfüggetlen 
finanszírozás alkalmazásának lehetőségét 
is a költségvetési rendelet 125. cikkének 

(8) A finanszírozási típusokat és e
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 
konkrét és az európai polgárok igényeinek 
érdek és hasznosság tekintetében 
megfelelő eredményeket felmutatni, 
különös figyelemmel az ellenőrzések 
költségeire, az adminisztratív terhekre és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázataira. A vissza nem térítendő 
támogatásoknál vizsgálni kell egyösszegű 
átalányok, átalányfinanszírozás és 
átalányalapú egységköltségek, illetve a 
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(1) bekezdésében előirányzottak szerint. A 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági integrációjához 
kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
érdekében és a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 88. cikkével összhangban a 
Bizottság alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

költségfüggetlen finanszírozás 
alkalmazásának lehetőségét is a 
költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében előirányzottak szerint. A 
jogszerűen az EU-ban tartózkodó
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
integrációjához kapcsolódó intézkedések 
végrehajtása érdekében és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 88. 
cikkével összhangban a Bizottság 
alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

Or. it

Módosítás 62
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A finanszírozási típusokat és e 
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 
eredményeket felmutatni, különös 
figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. A 
vissza nem térítendő támogatásoknál 
vizsgálni kell egyösszegű átalányok, 
átalányfinanszírozás és átalányalapú 
egységköltségek, illetve a költségfüggetlen 
finanszírozás alkalmazásának lehetőségét 
is a költségvetési rendelet 125. cikkének 
(1) bekezdésében előirányzottak szerint. A 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági integrációjához
kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
érdekében és a közös rendelkezésekről 

(8) A finanszírozási típusokat és e
rendelet alapján a végrehajtási módokat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
mennyire képesek megvalósítani a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseit, illetve 
eredményeket felmutatni, különös 
figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. A 
vissza nem térítendő támogatásoknál 
vizsgálni kell egyösszegű átalányok, 
átalányfinanszírozás és átalányalapú 
egységköltségek, illetve a költségfüggetlen 
finanszírozás alkalmazásának lehetőségét 
is a költségvetési rendelet 125. cikkének 
(1) bekezdésében előirányzottak szerint. A 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági befogadásához
kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
érdekében és a közös rendelkezésekről 
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szóló rendelet 88. cikkével összhangban a 
Bizottság alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

szóló rendelet 88. cikkével összhangban a 
Bizottság alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

Or. en

Módosítás 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A finanszírozási környezet 
korszerűsítése és egyszerűsítése, illetve 
integrált finanszírozási módszerek révén 
további szinergialehetőségek megteremtése 
érdekében az ESZA+ programba be kell 
építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD), az 
Európai Unió foglalkoztatás és szociális 
innováció programja, illetve az 
egészségügyre vonatkozó uniós cselekvési 
program támogatott. Az ESZA+ 
programnak ezért a következő három ágból 
kell állnia: a megosztott irányítás alatt 
működő ESZA+-ág, a foglalkoztatási és 
szociális innováció ága, illetve az
egészségügyi ág. Ennek hozzá kell járulnia 
a különböző alapok kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentéséhez, különösen a tagállamok 
esetében, miközben egyszerűsödnek az 
élelmiszerek és/vagy alapvető anyagi 
támogatások szétosztásához hasonló 
egyszerűbb tevékenységekre vonatkozó 
szabályok.

(9) A finanszírozási környezet 
korszerűsítése és egyszerűsítése, illetve 
integrált finanszírozási módszerek révén 
további szinergialehetőségek megteremtése 
érdekében az ESZA+ programba be kell 
építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD), az 
Európai Unió foglalkoztatás és szociális 
innováció programja, illetve az 
egészségügyre vonatkozó uniós cselekvési 
program támogatott. Az ESZA+ 
programnak ezért a következő három ágból 
kell állnia: a megosztott irányítás alatt 
működő társadalmi kohézió és szociális 
jogok ág, a foglalkoztatási és szociális 
innováció ága, illetve a közvetlen és 
közvetett irányítás alatt működő
egészségügyi ág. Ennek hozzá kell járulnia 
a különböző alapok kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentéséhez, különösen a tagállamok 
esetében, miközben egyszerűsödnek az 
élelmiszerek és/vagy alapvető anyagi 
támogatások szétosztásához hasonló 
egyszerűbb tevékenységekre vonatkozó 
szabályok.
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Or. en

Módosítás 64
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A finanszírozási környezet 
korszerűsítése és egyszerűsítése, illetve 
integrált finanszírozási módszerek révén 
további szinergialehetőségek megteremtése 
érdekében az ESZA+ programba be kell 
építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD), az 
Európai Unió foglalkoztatás és szociális 
innováció programja, illetve az 
egészségügyre vonatkozó uniós cselekvési 
program támogatott. Az ESZA+ 
programnak ezért a következő három ágból 
kell állnia: a megosztott irányítás alatt
működő ESZA+-ág, a foglalkoztatási és 
szociális innováció ága, illetve az 
egészségügyi ág. Ennek hozzá kell járulnia 
a különböző alapok kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentéséhez, különösen a tagállamok 
esetében, miközben egyszerűsödnek az 
élelmiszerek és/vagy alapvető anyagi 
támogatások szétosztásához hasonló 
egyszerűbb tevékenységekre vonatkozó 
szabályok.

(9) A finanszírozási környezet 
korszerűsítése és egyszerűsítése, illetve 
integrált finanszírozási módszerek révén 
további szinergialehetőségek megteremtése 
érdekében az ESZA+ programba be kell 
építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD), az 
Európai Unió foglalkoztatás és szociális 
innováció programja, illetve az 
egészségügyre vonatkozó uniós cselekvési 
program támogatott. Az ESZA+ 
programnak ezért a következő három ágból 
kell állnia: a megosztott irányítás alatt 
működő ESZA+-ág, a foglalkoztatási és 
szociális innováció ága, illetve az 
egészségügyi ág. Ennek hozzá kell járulnia 
a különböző alapok kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentéséhez, különösen a tagállamok és 
kedvezményezettek esetében, miközben 
egyszerűsödnek az élelmiszerek és/vagy 
alapvető anyagi támogatások 
szétosztásához hasonló egyszerűbb 
tevékenységekre vonatkozó szabályok.

Or. en

Módosítás 65
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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 Uniónak hozzá kell járulnia a 
tagállamok foglalkoztatási politikáihoz az 
együttműködés ösztönzése és 
tevékenységeik kiegészítése révén. 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 kizárólag
megosztott irányítással.

Or. en

Módosítás 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 befogadó és tisztességes 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 felszámolása
továbbra is elsősorban megosztott 
irányítással történik, és adott esetben a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával kiegészítve ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.

Or. en
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Módosítás 67
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
az inkluzív és nemek szempontjából 
egyenlő munkaerőpiacok hatékonyságának 
fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 
való jutás előmozdítása, az oktatás, képzés 
és gondozás elérhetőségének és 
színvonalának javítása, valamint a 
társadalmi befogadás és az egészségügy 
javítása, illetve a szegénység felszámolása
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.

Or. en

Módosítás 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
az inkluzív és nyitott 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 
az inkluzív 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.

Or. en

Módosítás 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ez a rendelet pénzügyi 
keretösszeget állapít meg az ESZA+ 

(12) Ez a rendelet pénzügyi 
keretösszeget állapít meg az ESZA+ 
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számára. A pénzügyi keretösszeg egy 
részét a foglalkoztatási és szociális 
innováció, illetve az egészségügyi ág 
közvetlen és közvetett irányításával 
megvalósítandó fellépésekre kell 
felhasználni.

számára azzal, hogy meghatározza a 
társadalmi kohézió és szociális jogok ág 
keretében megosztott irányítással 
megvalósítandó fellépések keretösszegét, 
valamint a foglalkoztatási és szociális 
innováció, illetve az egészségügyi ág 
közvetlen és közvetett irányításával 
megvalósítandó fellépések keretösszegeit.

Or. en

Módosítás 71
Ulrike Trebesius

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 
megvalósítandó fellépésekre kell 
felhasználni.

(12) Ez a rendelet pénzügyi 
keretösszeget állapít meg az ESZA+ 
számára. A pénzek célok közötti 
átcsoportosításához a Parlament 
egyetértése szükséges. A pénzügyi 
keretösszeg egy részét a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág közvetlen és közvetett irányításával 
megvalósítandó fellépésekre kell 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 72
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(13) Az ESZA+ programnak a magas 
színvonalú foglalkoztatás előmozdítására 
kell törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
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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.

beavatkozásokkal, főként a fiatalok, a 
fogyatékossággal élő és a krónikus 
betegségben szenvedő személyek, illetve a 
tartósan munkanélküli és gazdaságilag 
inaktív személyek, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés több formájával 
szembesülők esetében, 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 és a különféle 
célcsoportokkal szemben megnyilvánuló 
rugalmaságának támogatásával annak 
érdekében, hogy jóval célzottabbá és 
egyénre szabottabbá tudják tenni 
tanácsadási és útmutatási szolgáltatásaikat 
az álláskeresés és a munka világába való 
átmenet során, illetve támogathassák a 
dolgozók mobilitását. Az ESZA+ 
programnak a bizonytalan foglalkoztatás 
kezelésére kell törekednie annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
típusú munkaszerződés tisztességes 
munkakörülményeket kínáljon megfelelő 
társadalombiztosítási fedezet mellett az 
EUMSZ 9. cikkével, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával, az Európai 
Szociális Chartával, valamint a 
bevándorlási összekötő tisztviselő (ILO)
tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjével összhangban. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a nők
munkaerőpiaci részvételét és a 
fenntartható foglalkoztatást, amely 
garantálja az esélyegyenlőséget, különös 
figyelemmel az egyedülálló anyákra, 
egyebek mellett az azonos értékű 
munkáért azonos fizetés elv tiszteletben 
tartása, a munka és a magánélet közötti 
egyensúly, illetve a megfizethető 
gyermekgondozási lehetőségek javítását, és 
a nemek közötti egyenlőséget előmozdító 
egyéb gondozási szolgáltatásokat vagy 
támogatást célzó intézkedések révén. Az 
ESZA+ programnak egészséges és jól 
alkalmazkodó munkakörnyezet 
biztosítására is törekednie kell annak 
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érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni. Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a fiatalok oktatás és munkavállalás 
közötti átmenetének megkönnyítésére 
irányuló intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(13) Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
beilleszkedést és visszailleszkedést
lehetővé tevő hatékony beavatkozásokkal –
főként a fiatalok, illetve a tartósan 
munkanélküli és inaktív személyek és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek
esetében –, valamint az önfoglalkoztatás és 
a szociális és szolidaritásalapú gazdaság 
támogatásával. Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatási politikák és 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 és 
megkülönböztetésmentesen nyújthassák a 
szolgáltatásaikat. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a nők munkaerőpiaci 
részvételét egyebek mellett a munka és a 
magánélet közötti egyensúly javítását, 
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érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

illetve a megfelelő színvonalú, 
megfizethető vagy ingyenes gyermek- és 
idősgondozási lehetőségekhez való 
hozzáférés megkönnyítését célzó 
intézkedések révén. Az ESZA+ 
programnak biztonságos, 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.

Or. en

Módosítás 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 
megkönnyítsék 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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 elő kell 
mozdítania a fogyatékkal élők teljes körű 
iskolai, szakmai és társadalmi befogadását 
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érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

olyan intézkedések révén, amelyek célja e 
személyek függetlenségének, valamint a 
konkrét és hatékony támogatás az összes 
szakaszon keresztül történő 
fenntartásának a biztosítása. 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.

Or. it

Módosítás 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 

(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, 
családgondozó és inaktív személyek 
esetében –, támogatott munkahelyek és a 
fogyatékossággal élők igényeihez való 
észszerű alkalmazkodás, valamint az 
önfoglalkoztatás, a vállalkozói tevékenység
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 
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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.

nők munkaerőpiaci részvételét egyebek 
mellett a munka és a magánélet közötti 
egyensúly, illetve a gyermekgondozás és 
egyéb gondozási szolgáltatások vagy 
támogatás lehetőségének 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.

Or. en

Módosítás 77
Claude Rolin

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 

(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, idősebb 
munkanélküli, fogyatékkal élő 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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 78
Ulrike Trebesius

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 

(13) Az ESZA+ programnak, a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(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, továbbá a migránsok 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 
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formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

Or. en

Módosítás 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(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, a vállalkozói tevékenység
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 gyermekgondozás és 
egyéb gondozási szolgáltatások, illetve 
támogatás lehetőségének 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 
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adni. igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

Or. en

Módosítás 81
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szociális gazdaságban rejlő 
munkahelyteremtő potenciál támogatása 
és felszabadítása céljából az ESZA+ 
program hozzájárul ahhoz, hogy a 
szociális vállalkozások nemzeti 
foglalkoztatás és szociális innováció 
programjaiba, valamint nemzeti 
reformprogramjaiba történő integrációját 
megkönnyítse. Szociális vállalkozás alatt a 
különböző tagállamok szociális gazdasági 
törvényeiben, valamint az európai 
gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető 
tényezőjének számító szociális gazdaság 
előmozdításáról szóló, 15071/15 sz. 
tanácsi következtetésekben 
meghatározottakat értjük.

Or. es

Módosítás 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak elkötelezetteknek 
kell lenniük a rögzített célértékeket (a 
finanszírozás programszintű aránya a nők 
tekintetében) tartalmazó, nemi szempontú 
költségvetés-tervezés mellett a 
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költségvetési gazdálkodás és az operatív 
programjaik értékelése keretében. A nemi 
szempontú költségvetés-tervezés az 
esélyegyenlőségi politika fontos eszköze 
annak érdekében, hogy átláthatóvá 
lehessen tenni a nők és férfiak egyenlő 
arányú részvétele terén tapasztalható 
hiányosságokat az ESZA+ programban, 
ezáltal erősítve a nemek közötti 
egyenlőséget az ESZA+ keretében.

Or. en

Módosítás 83
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
hozzáférhetőségének és 
megkülönböztetésmentes jellegének 
javításával – elsősorban a digitális 
készségekre gondolva, ideértve az 
adatvédelemmel és információkezeléssel 
kapcsolatos készségeket és a transzverzális 
készségeket – 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 a 
rugalmasságot az oktatás és képzés, illetve 
a munka világába való átmenet területén, 
támogatnia kell az egész életen át tartó 
tanulást, és ezeken a területeken 
méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a társadalmi kohézióhoz, a 
horizontális és vertikális szegregáció 
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együttműködve, a készségigények 
előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 
diplomások számának előrejelzésével és 
pályakövetésével, az oktatók 
továbbképzésével, a tanulási eredmények 
érvényesítésével és a képesítések 
elismerésével.

csökkentéséhez és a társadalmi és 
gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például kiváló színvonalú
munkahelyi környezetben történő 
tanulással és gyakornoki képzéssel, egész 
életen át tartó pályaorientációval az 
iparággal együttműködve, a 
készségigények előrejelzésével, korszerű 
tananyagokkal, a formális és informális 
tanulás támogatásával, a tanulási 
eredmények érvényesítésével és a 
képesítések és korábbi tanulmányok 
elismerésével.

Or. en

Módosítás 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 

(14) A foglalkoztatásra és a készségekre 
vonatkozó legfőbb európai eszközként az 
ESZA+ egész Európában képes lesz 
hozzájárulni a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Ennek érdekében 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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának,
megkülönböztetésmentes jellegének, 
hozzáférhetőségének, inkulzivitásának,
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
nyelvi és digitális készségekre gondolva,
ideértve az adatvédelemmel és 
információkezeléssel kapcsolatos 
készségeket is – elősegíti azon 
kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. A tartósan 
munkanélküli és a hátrányos szociális 
hátterű személyek esetében különös 
figyelmet kell fordítani hatalommal való 
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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.

felruházásukra és önbizalmuk növelésére, 
valamint azon képességük erősítésére, 
hogy élni tudjanak a jogaikkal és azokat 
érvényre tudják juttatni. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a fejlődést az 
oktatás és képzés, illetve a munka világába 
való átmenet területén, mindenkire 
kiterjedően támogatnia kell az egész életen 
át tartó tanulást és foglalkoztathatóságot, és 
ezeken a területeken méretezhető és 
fenntartható kezdeményezések 
támogatásával hozzá kell járulnia az 
inkluzivitáshoz, a versenyképességhez és a 
társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a szakoktatásba -
ideértve a duális képzést is - történő 
beruházással, munkahelyi környezetben 
történő tanulással és gyakornoki képzéssel, 
egész életen át tartó pályaorientációval a 
társadalmi partnerekkel együttműködve, a 
készségigények előrejelzésével, korszerű 
tananyagokkal, a diplomások számának 
előrejelzésével és pályakövetésével, az 
oktatók továbbképzésével, a tanulási 
eredmények érvényesítésével és a 
képesítések elismerésével.

Or. en

Módosítás 86
Elena Gentile

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 

(14) Az ESZA+ program a 
humántőkébe és készségekbe való 
befektetés legfőbb uniós eszközeként 
kiemelt szerepet játszik a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió erősítésében. 
Az ESZA+ programnak olyan támogatást 
kell biztosítania, amely az oktatási és 
képzési rendszer színvonalának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a
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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.

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.

Or. en

Módosítás 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(14) A humántőkébe és készségekbe 
való befektetés legfőbb uniós eszközeként 
az ESZA+ kiemelt szerepet játszik a 
társadalmi és területi kohézió 
erősítésében. Az ESZA+ programnak 
olyan támogatást kell biztosítania, amely 
az oktatási és képzési rendszer 
színvonalának, eredményességének és 
munkaerőpiaci alkalmasságának 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 88
Edouard Martin

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 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
digitális és azon készségekre gondolva, 
amelyeket a karbonszegény gazdaságra 
való igazságos átállás indukál – elősegíti 
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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.

azon kulcskompetenciák megszerzését és 
megtartását, 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 
igazságos 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 és 
szakszervezetekkel együttműködve, a 
készségigények előrejelzésével, korszerű 
tananyagokkal, a diplomások számának 
előrejelzésével és pályakövetésével, az 
oktatók továbbképzésével, a tanulási 
eredmények érvényesítésével és a 
képesítések elismerésével.

Or. en

Módosítás 89
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

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 amunkahelyi 
környezetben történő tanulással és 
gyakornoki képzéssel (különösen akkor, 
ha hangsúlyt helyeznek a duális képzés 
sikerkoncepiójára, kombinálva a tanítást 
és a munkatapasztalatot), 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.

Or. de

Módosítás 90
Verónica Lope Fontagné

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 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
megkülönböztetésmentes jellegének, 
hozzáférhetőségének, eredményességének 
és munkaerőpiaci alkalmasságának 
javításával – elsősorban a digitális 
készségekre gondolva – elősegíti azon 
kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
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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.

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.

Or. es

Módosítás 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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 

(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 
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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.

képzés, illetve a munka világába való 
átmenet és visszatérés 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.

Or. en

Módosítás 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
vállalkozói és 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 93
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESZA+ programnak 
támogatnia kell az energiaszegénység 
felszámolását, és elő kell segítenie a 
megfelelő és energiahatékony lakhatáshoz 
való hozzáférést, beleértve a szociális 
lakhatási lehetőségeket, „A szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai platformja: A szociális és területi 
kohézió európai keretrendszere” bizottsági 
közleménnyel, és az energiaunió 
irányításáról szóló (XX/XX) európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint 
az energiahatékonyságról szóló 
2012/27/EU irányelvet módosító (XX/XX) 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban

Or. en
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Módosítás 94
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A jövőben az ESZA+ eszközeit 
társítani kell azokhoz a tagállamokhoz, 
amelyek igazolják, hogy hatékony munkát 
végeznek a duális képzésnek az ifjúsági 
foglalkoztatási garancia keretében történő 
bevezetésére, illetve erősítésére szolgáló 
projekteken.

Or. de

Módosítás 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

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 

(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, különös figyelmet 
fordítva a hátrányos szociális hátterű 
gyermekekre, többek között az intézményi 
gondozásban élő és a hajléktalanságban 
élő gyermekekre, az általános és 
szakoktatáson és -képzésen át a felsőfokú 
oktatásig, valamint az oktatási rendszerbe 
való visszatérésig, illetve a felnőttoktatásig 
és -képzésig, ami megelőzi a szegénység 
generációk közötti átörökítését,



PE626.995v02-00 64/164 AM\1164117HU.docx

HU

mobilitást. Ebben az összefüggésben 
támogatni kell az Erasmus programmal 
való szinergiákat, különösen a hátrányos 
helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

előmozdítja az átjárhatóságot az oktatási és 
képzési ágazatok között, megelőzi az 
iskolai lemorzsolódást és társadalmi 
kirekesztést, javítja az 
egészségtudatosságot, erősíti a kapcsolatot 
az iskolarendszeren kívüli és az informális 
tanulással, illetve megkönnyíti mindenki 
számára a tanulási célú mobilitást. Ebben 
az összefüggésben szinergiákat kell
kialakítani az Erasmus programmal a 
hátrányos helyzetű tanulók külföldi 
mobilitási tapasztalatokra való megfelelő 
és aktív támogatása és előkészítése 
érdekében, illetve a határokon átnyúló 
tanulási célú mobilitásban való részvételük 
növelése érdekében.

Or. en

Módosítás 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 
egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni 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 
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helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

érdekében.

Or. it

Módosítás 97
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, magas 
színvonalú, 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, különös 
figyelemmel a hátrányos helyzetű 
családból származó gyermekekre és 
fiatalokra, például az intézményi 
gondozás alatt álló, vagy hajléktalan és 
lakhatási nélkülözésnek kitett 
gyermekekre, 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 az 
innovatív gyakorlatok magasabb szintre 
emelése, és különösen a hátrányos helyzetű 
tanulók és kiszolgáltatott helyzetben lévő 
fiatalok tanulási célú mobilitásának 
megkönnyítése érdekében. Az Erasmus 
program és az ESZA+ program közötti 
szakpolitikai koherenciának és 
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komplementaritásnak megfelelő 
támogatást kell biztosítania olyan 
intézkedések megtervezéséhez és 
végrehajtásához, mint a hátrányos 
helyzetű tanulók, különösen a felnőtt 
tanulók és a fogyatékossággal élő vagy 
krónikus beteg személyek tanulási célú 
mobilitása.

Or. en

Módosítás 98
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és a nemekkel kapcsolatos 
szempontok beépítése a programozás 
minden szakaszában kötelező elv legyen 
az operatív programok prioritásainak 
meghatározásától a végrehajtáson és a 
nyomon követésen át az értékelésig, és 
hogy a nemek közötti egyenlőség integrált 
megközelítésével kapcsolatos kiemelt 
cselekvések támogatásban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 99
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az ESZA+ keretében nyújtott 
támogatást a kultúrához való szélesebb 
körű hozzáférés, a kulturális életben való 
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részvétel, valamint a művészi és kreatív 
kifejezés hasznosításának előmozdítására 
kell felhasználni, mindenekelőtt szinergiát 
kialakítva a Kreatív Európa programmal.

Or. it

Módosítás 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az ESZA+ program olyan 
innovációs tevékenységeket támogathat, 
amelyek a sport és a testmozgás révén 
elősegítik – különösen a hátrányos 
helyzetű csoportok – társadalmi 
befogadását, az egészség előmozdítását és 
a betegségek megelőzését.

Or. es

Módosítás 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az ESZA+ program olyan 
innovációs tevékenységeket támogathat, 
amelyek a sport és a testmozgás révén 
elősegítik – különösen a hátrányos 
helyzetű csoportok – társadalmi 
befogadását, az egészség előmozdítását és 
a betegségek megelőzését.

Or. es
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Módosítás 102
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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+ érvényesíteni tudja 
és javíthassa a magas színvonalú, 
szegregációmentes és inkluzív oktatáshoz 
és képzéshez való egyenlő hozzáférést, 
valamint a társadalmi befogadást, a 
munkaerő-piaci integrációt és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, különös figyelemmel a nők és 
gyermekek szükségleteire.

Or. en

Módosítás 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(16) Az ESZA+ programnak – a 
különböző hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok kapcsán felmerülő kihívásokat 
figyelembe véve – 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, mint amilyenek a 
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készségfejlesztési programmal 
összhangban.

karbonszegény gazdaságra való igazságos 
átállás által indukált változások, 
megkönnyítik a pályaváltást, a mobilitást, 
és támogatják különösen az alacsonyan 
képzett, fogyatékossággal élő és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban, és a Digitális Európa 
Programmal együttműködve és azt 
kiegészítve.

Or. en

Módosítás 104
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket 
formális és informális oktatás 
szolgáltatókon keresztül, ideértve a 
digitális készségek és a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák fejlesztését 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 az oktatás és 
a munkavállalás közötti átmenetet, a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett, 
fogyatékossággal élő vagy krónikus beteg 
személyek és/vagy alulképzett felnőtteket 
az európai készségfejlesztési programmal 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 105
Edouard Martin

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 rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a digitális készségek és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 
azzal a céllal, hogy olyan készségeket 
biztosítson az emberek és helyi közösségek 
számára, amelyek alkalmazkodnak a 
digitalizációhoz, a technológiai 
változásokhoz, az innovációhoz és a 
társadalmi és gazdasági változásokhoz –
különösen a karbonszegény gazdaságra 
való igazságos átállás által indukált 
változásokhoz -, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

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 

(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 
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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.

innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett, 
fogyatékossággal élő személyek és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 107
Rosa Estaràs Ferragut

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 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, 
fogyatékossággal élő személyek és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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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 rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a vállalkozói és 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.

Or. en

Módosítás 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
támogatott innovatív tanterveket építse be 
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a jövő 
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal.

(17) A „Horizont Európa” programmal 
való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ESZA+ a „Horizont Európa” által 
támogatott innovatív tanterveket építse be 
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a személyes és 
szakmai fejlődésükhöz és a jövő
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal. A Bizottságnak 
biztosítania kell a szinergiákat az 
egészségügyi ág és a Horizont Európa 
program között annak érdekében, hogy 
javítsa az egészségvédelem és 
betegségmegelőzés terén elért 
eredményeket.
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Or. en

Módosítás 110
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
támogatott innovatív tanterveket építse be
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a jövő 
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal.

(17) A „Horizont Európa” programmal 
való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ESZA+ a „Horizont Európa” által 
támogatott innovatív tanterveket építse be 
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a jövő 
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal, továbbá hogy kezelje a 
jelenlegi és jövőbeli társadalmi 
kihívásokat.

Or. en

Módosítás 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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 a 
kormányzás minden szintjén, beleértve a 
regionális és helyi szinteket is támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit, 
ideértve az energiaunió irányítására 
vonatkozó újonnan elfogadott 
szabályokban rögzített
energiaszegénységet is, azzal a céllal, hogy 
megszüntesse a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő hátrányos helyzetet, és 
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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.

ösztönözze a társadalmi befogadást azáltal, 
hogy mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, küzd a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, és megszünteti 
társadalmi és az egészségi 
egyenlőtlenségeket. Ehhez különböző 
olyan proaktív és reagáló jellegű
szakpolitikákat kell életbe léptetni, 
amelyek – életkortól függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
szociális jogok európai pillérének 
tizenegyedik elvével összhangban, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, a fogyatékossággal élőket, a 
hajléktalanságban élőket, a harmadik 
országbeli állampolgárokat 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, 
többek között a szociális és szolidaritáson 
alapuló gazdaság célzott támogatásán
keresztül. Az aktív befogatást, illetve a 
szolgáltatásokhoz, a 
jövedelemtámogatáshoz és a befogadó 
munkaerő-piachoz való hozzáférés három 
pillérén alapuló integrált megközelítéseket 
elősegítő projekteket kell ösztönözni. Elő 
kell segíteni a szinergiákat az ESZA+ által 
finanszírozott intézkedések és a –
minimáljövedelem és/vagy a 
jövedelemtámogatás aktivizálási 
intézkedésekkel és a szolgáltatások, illetve 
a szociális ellátások megerősítésével 
kombináló strukturális 
jövedelemtámogatási intézkedések 
formájában biztosított –
jövedelemtámogatással kapcsolatos 
nemzeti stratégiák között. Az ESZA+ 
programot fel kell használni továbbá az 
időben és egyenlő feltételek mellett 
hozzáférhető, ingyenes vagy megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például az egészségügyi 
ellátás és a tartós gondozás, különösen a 
családi és közösségi alapú gondozó 
szolgáltatások és a megfelelő szociális 
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vagy megfizethető lakhatáshoz való 
hozzáférést irányító szolgáltatások 
javítására. Az ESZA+ programnak hozzá 
kell járulnia a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítéséhez elsősorban azzal a céllal, 
hogy előmozdítsa ezek hozzáférhetőségét.

Or. en

Módosítás 112
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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 

(18) Az ESZA+ programnak a 
kormányzás minden szintjén, beleértve a 
regionális és helyi szinteket is, 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, valamint az 
elégtelen lakáskörülményeket, beleértve a 
hajléktalanságot, miközben különös 
hangsúlyt fektet a nőket érintő szegénység 
leküzdésére. Ehhez különböző olyan 
szakpolitikákat kell életbe léptetni, 
amelyek – életkortól függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, fogyatékossággal élő, beteg 
és/vagy krónikus állapotú személyeket, a 
szegénységben élő munkavállalókat, a 
hajléktalanokat, a harmadik országbeli 
állampolgárokat, beleértve a 
menekülteket, menedékkérőket, 
okmányokkal nem rendelkező 
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szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.

migránsokat és hontalan személyeket, 
továbbá minden olyan személyt, aki 
többszörös társadalmi kihívásokkal, és a 
hátrányos megkülönböztetés több 
formájával szembesül. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a 
munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 
befogadását azzal a céllal, hogy biztosítsa 
társadalmi-gazdasági befogadást és a teljes 
körű társadalmi részvételt. Az ESZA+ 
programot fel kell használni továbbá a 
szociális jogok erősítésére a megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatásokhoz, például a 
tanácsadáshoz, az egészségügyi 
ellátáshoz, a gyermekgondozáshoz és a 
koragyermekkori neveléshez, és a tartós 
gondozáshoz, különösen a családi és 
közösségi alapú gondozó 
szolgáltatásokhoz, valamint a megfelelő, 
energiahatékony és megfizethető 
lakhatáshoz, beleértve a szociális 
lakhatást, való időszerű és egyenlő 
feltételek melletti hozzáférésen keresztül. 
Az ESZA+ programnak hozzá kell járulnia 
a szociális védelmi rendszerek és szociális 
szolgáltatások korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét és megfelelő 
lefedettségét.

Or. en

Módosítás 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(18) Az ESZA+ programnak minden 
szinten támogatnia kell a tagállamok 
szegénység felszámolásával kapcsolatos 
erőfeszítéseit azzal a céllal, hogy 
megszüntesse a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő hátrányos helyzetet, és 
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társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 
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.

ösztönözze a társadalmi befogadást azáltal, 
hogy mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket és 
hajléktalanságot. 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 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 aktív 
befogatást, illetve a szolgáltatásokhoz, a 
jövedelemtámogatáshoz és a befogadó 
munkaerő-piachoz való hozzáférés három 
pillérén alapuló integrációt elősegítő 
projekteket kell ösztönözni. Elő kell 
segíteni a szinergiákat az ESZA+ által 
finanszírozott intézkedések és a nemzeti 
hatáskörbe tartozó, ezért az ESZA+ 
keretében nem támogatható, 
minimáljövedelem és szociális ellátások 
formájában biztosított 
jövedelemtámogatás között a végső 
kedvezményezettekre gyakorolt hatások 
felerősítése érdekében. 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.

Or. en
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Módosítás 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
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.

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő, többek 
között a minimáljövedelem-rendszerekből 
fakadó hátrányos helyzetet a szociális 
jogok európai pillérének a tizennegyedik 
elvével összhangban, és ösztönözze a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól függetlenül –
a leghátrányosabb helyzetben lévők 
érdekeit szolgálják, ideértve a 
gyermekeket, a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat, a 
szegénységben élő munkavállalókat, a 
hajléktalanokat és a többszörös 
társadalmi kihívásokkal szembesülő 
összes embert. 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 
és lefedettségét többek között az atipikus 
helyzetben lévő személyekre kiterjedően.
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Módosítás 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól függetlenül –
a leghátrányosabb helyzetben lévők 
érdekeit szolgálják, ideértve a 
gyermekeket, a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat, a 
szegénységben élő munkavállalókat, a 
hajléktalanokat, a fogyatékossággal 
élőket, a harmadik országbeli 
állampolgárokat, a menedékkérőket és 
menekülteket, valamint a többszörös 
társadalmi kihívással szembesülő összes 
embert. 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 
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korszerűsítéséhez elsősorban azzal a céllal, 
hogy előmozdítsa ezek hozzáférhetőségét, 
inkluzivitását és átfogó lefedettségét.

Or. en

Módosítás 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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 

(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 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól függetlenül –
a leghátrányosabb helyzetben lévők 
érdekeit szolgálják, ideértve a gyermekeket 
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 elterjesztéséhez
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.
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ezek hozzáférhetőségét.

Or. it

Módosítás 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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.

(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 
különböző olyan szakpolitikákat és 
stratégiákat 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 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 társadalmi biztosítási intézmények és az 
állami foglalkoztatási szolgálatok, továbbá 
a szociális védelmi rendszerek 



PE626.995v02-00 82/164 AM\1164117HU.docx

HU

korszerűsítéséhez elsősorban azzal a céllal, 
hogy előmozdítsa ezek hozzáférhetőségét 
és hatékonyságát a munka világának 
változó realitásaira való reagálás terén.

Or. en

Módosítás 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 
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 

(18) Az ESZA+ programnak a 
kormányzás minden szintjén, beleértve a 
regionális és helyi szinteket is 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 és 
hajléktalanságot. 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 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 
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védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.

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.

Or. en

Módosítás 119
Edouard Martin

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 
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+ 

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit, 
többek között az energiaunió irányítására 
vonatkozó újonnan elfogadott 
szabályokban rögzített 
energiaszegénységet, 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 
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 
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programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.

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.

Or. en

Módosítás 120
Verónica Lope Fontagné

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 
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 

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok és a helyi, valamint 
regionális testületek 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 
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 
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szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.

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.

Or. es

Módosítás 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Figyelemmel arra, hogy Európa-
szerte eltérést mutat a fejlettség szintje a 
régiók és a különféle szociális valóságok 
között, az ESZA+ rugalmassága 
szintjének elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy figyelembe vegye a regionális és 
területi sajátosságokat.

Or. en

Módosítás 122
Theodoros Zagorakis

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Figyelemmel arra, hogy Európa-
szerte eltérést mutat a fejlettség szintje a 
régiók és a különféle szociális valóságok 
között, az ESZA+ rugalmassága 
szintjének elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy figyelembe vegye a regionális és 
területi sajátosságokat.

Or. en
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Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség az ESZA+ beavatkozási területein.

Módosítás 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Tekintettel a fejlettségi szintek 
Európa-szerte tapasztalható eltéréseire, az 
ESZA+ beavatkozásának rugalmasnak 
kell lennie a regionális és területi 
sajátosságok figyelembe vétele érdekében.

Or. fr

Módosítás 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 
4 %-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység felszámolásához
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénységben vagy a társadalmi 
kirekesztettségben élők vagy azok
kockázatának kitettek és a leginkább 
rászorulók társadalmi integrációjának 
támogatását célzó nemzeti programokat. A 
tagállamoknak a társadalmi kohézió és 
szociális jogok megosztott irányítása alá 
tartozó nemzeti forrásaik legalább 4%-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
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társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb
szabályok vonatkozzanak.

gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
felszámolására kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra a lehető 
legegyszerűbb szabályok vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 125
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 
4 %-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
befogadásának támogatását célzó nemzeti 
programokat. A tagállamoknak a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
keretében nemzeti forrásaik legalább 4%-át
a társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak. 
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szabályok vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 
4 %-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. A tagállamoknak a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
keretében nemzeti forrásaik legalább 4%-át
a társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 
4 %-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. A tagállamoknak a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
keretében nemzeti forrásaik legalább 4%-át
a társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 128
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez 
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
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programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 4 
%-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 4 
%-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység, az időskori 
szegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb 
szabályok vonatkozzanak.

Or. de

Módosítás 129
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az időskori 
szegénység európai probléma, amely főleg 
a nőket érinti. Mivel 2014-ben az EU-ban 
a nemek közötti nyugdíjszakadék, amit a 
nők által nyugdíj címén kapott adózás 
előtti átlagjövedelem és a férfiak 
ugyanilyen átlagjövedelme közötti 
különbségként lehet definiálni, a 65 éves 
és az e feletti korosztály esetében 39,4%-ot 
tett ki és a tagállamok felében az utóbbi öt 
év során növekedést mutatott; mivel az 
utóbbi években jelentkező pénzügyi és 
gazdasági válság negatívan hatott számos 
nő bevételére, és hosszú távon átlagosan 
erősebben befolyásolta a nők bevételeit, 
mint a férfiakéit; mivel egyes 
tagállamokban pedig a nők 11–36%-a 
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egyáltalán nem jogosult nyugdíjra.

Or. de

Módosítás 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szegénység elleni küzdelem és a 
társadalmi befogadás javítása érdekében 
az ESZA+ programnak ösztönöznie kell a 
szakosodott nem kormányzati társadalmi 
szervezetek, valamint a szegénységben 
élőket képviselő és azokkal együttműködő 
szervezetek aktív részvételét a konkrét 
programok előkészítésében, 
végrehajtásában és értékelésében.

Or. en

Módosítás 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap 
keretében finanszírozott fellépések mellett 
az ESZA+ programnak a harmadik 
országbeli állampolgárok társadalmi-
gazdasági beilleszkedésének 
előmozdításához is támogatást kell 

törölve
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nyújtania.

Or. it

Módosítás 132
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap 
keretében finanszírozott fellépések mellett 
az ESZA+ programnak a harmadik 
országbeli állampolgárok társadalmi-
gazdasági beilleszkedésének 
előmozdításához is támogatást kell 
nyújtania.

törölve

Or. en

Módosítás 133
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
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Menekültügyi és Migrációs Alap keretében 
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania.

Menekültügyi és Migrációs Alap keretében 
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok, köztük menekültek és 
menedékkérők társadalmi-gazdasági 
befogadásának előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania. A 
tagállamoknak ESZA+-forrásaik 2%-át a 
harmadik országbeli állampolgárok 
és/vagy marginalizálódott közösségek 
helyi szinten történő befogadására kell 
elkülöníteniük.

Or. en

Módosítás 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap keretében
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania.

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
tisztességes felelősség-megosztási 
erőfeszítések egységes, szilárd és 
következetes támogatásának biztosítása 
érdekében az ESZA+ programnak a 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésének 
előmozdításához is támogatást kell 
nyújtania a Menekültügyi és Migrációs 
Alap, az ERFA és azon alapok keretében 
finanszírozott fellépések mellett, amelyek 
pozitív hatást gyakorolhatnak a harmadik 
országbeli polgárok befogadására. A 
tagállamoknak az ESZA+ források 
megfelelő részét a helyi hatóságok 
számára kell elkülöníteniük annak 
érdekében, hogy kielégítsék a harmadik 
országbeli állampolgárok helyi szintű 
integrációjával kapcsolatos igényeket.
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Or. en

Módosítás 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap keretében 
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania.

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap keretében 
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania. A 
tagállamoknak megfelelő összegű forrást 
kell elkülöníteniük a helyi hatóságok 
számára a migránsok helyi szinten történő 
integrációjához.

Or. en

Módosítás 136
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A migrációs hullám kezelése 
különböző városi és helyi szempontokkal 
és hatásokkal bír. A városok, helyi és 
regionális hatóságok, szociális partnerek, 
társadalmi-gazdasági szereplők, valamint 
civil társadalmi szervezetek bizonyították, 
hogy képesek hatékony és innovatív 
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stratégiákat, projekteket és 
kezdeményezéseket kidolgozni a harmadik 
országbeli állampolgárok fogadásával, 
társadalmi és munkaerőpiaci 
beillesztésével kapcsolatos rövid és hosszú 
távú kihívások kezelésére. Az ESZA+ 
programnak közvetlen támogatást kell 
biztosítania a városok és helyi érdekeltek 
számára annak érdekében, hogy növeljék 
a helyi projektek értékét ezen a területen 
azzal a céllal, hogy a helyi szükségleteken 
alapuló időszerű, célzott és hatékony 
támogatást kínálhassanak.

Or. en

Módosítás 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az ESZA+-t semmiképp sem 
szabad arra használni, hogy közvetlenül 
vagy közvetve további, az EU-ba tartó 
illegális bevándorlási hullámokat 
ösztönözzön, hanem annak az európai 
polgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének és foglalkoztatásának 
előmozdítására szolgáló hasznos 
eszköznek kell maradnia, különösen 
azokat a jogszerűen az Unióban 
tartózkodó fiatalokat illetően, akik 
szegénységben, anyagi nélkülözésben és 
társadalmi kirekesztettségben élnek, és 
akik nehezen tudnak stabilan az európai 
munkaerőpiacon belül maradni.

Or. it

Módosítás 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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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 tagállamokban a 
foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az 
egészségügyi ellátás és tartós gondozás, 
valamint az oktatás és képzés területén.

Or. it

Módosítás 140
Claude Rolin

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 

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikák és a rendszerek 
átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 
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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.

befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 
gondozás, valamint az oktatás és képzés 
területén. A Bizottságnak és a tagállamnak 
mindenekelőtt a folyamat valamennyi 
szakaszában biztosítania kell a hatékony 
koordinációt a finanszírozási források 
közötti összhang, koherencia, kiegészítő 
jelleg és a finanszírozási források közötti 
szinergia biztosítása érdekében, beleértve a 
technikai segítségnyújtást is.

Or. fr

Módosítás 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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. A megosztott irányítás alatt 
működő ESZA+-ág forrásaiból a 
tagállamoknak megfelelő összeget kell 
elkülöníteniük azon releváns
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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.

országspecifikus ajánlásokra, amelyek 
összhangban vannak az ESZA+ 
logikájával. 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. 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, miközben mindvégig 
figyelembe veszi az EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikáknak és a rendszereknek 
az európai szemeszter szociális 
eredménytáblája által azonosított 
kihívásokhoz kapcsolódó átalakítását a 
foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az 
egészségügyi ellátás és tartós gondozás, az 
oktatás és képzés, valamint a szegénység 
felszámolása területén. A tagállamoknak a 
társadalmi kohézió és szociális jogok ág 
forrásaiból megfelelő összeget kell 
elkülöníteniük az adott strukturális 
problémákkal kapcsolatos országspecifikus 
ajánlások végrehajtására, amelyeket az 
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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.

ESZA+ hatálya alá tartozó többéves 
beruházások keretében célszerű megoldani. 
A Bizottságnak és a tagállamoknak be kell
vonniuk a helyi és regionális hatóságokat 
abba a folyamatba, amely biztosítja a 
koherenciát, a koordinációt és a kiegészítő 
jelleget a kormányzat valamennyi szintje 
és az ESZA+ megosztott irányítás és 
közvetlen, illetve közvetett irányítás alá 
tartozó ágai között, valamint ezek és a 
Reformtámogató program között, 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.

Or. en

Módosítás 143
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 
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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.

megoldani. A Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia az operatív programokat annak 
értékeléséhez, hogy azok megfelelő 
mértékben beépítették-e az 
országspecifikus ajánlásokat. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak érdemben 
be kell vonniuk a helyi és regionális 
hatóságokat abba a folyamatba, amely 
biztosítja a koherenciát, a koordinációt és a 
kiegészítő jelleget a kormányzat 
valamennyi szintje között, valamint az 
ESZA+ megosztott irányítása és az EU 
társadalmi változás és innováció 
programja (EaSI) és egészségügyi ágai és 
a Reformtámogató program megosztott 
irányítása 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 a partnerség elvének 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 144
Edouard Martin

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 

(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 és az 
energiaunió irányítására vonatkozó új 
szabályokkal való nagyobb összhang 
érdekében a megosztott irányítás alatt 
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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.

működő ESZA+-ág forrásaiból a 
tagállamoknak megfelelő összeget kell 
elkülöníteniük az adott strukturális 
problémákkal, köztük az éghajlatot és 
energiát érintő kihívásokkal kapcsolatos 
országspecifikus ajánlásoknak az 
igazságos átállás szellemében történő
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.

Or. en

Módosítás 145
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

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, valamint a szociális 
jogok európai pillérének a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseinek 
betartását. 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.

Or. de

Módosítás 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(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 
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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.

többéves beruházások keretében célszerű 
megoldani. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak be kell vonniuk a helyi és 
regionális hatóságokat abba a folyamatba, 
amely biztosítja 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.

Or. en

Módosítás 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

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 

(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 
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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.

program megosztott irányítása és az 
egészségügy területén, beleértve a 
reformösztönző eszközt és a technikai 
támogatási eszközt, valamint a szociális 
jogok európai pillérét is. 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.

Or. fr

Módosítás 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 
társadalmi kohézió és szociális jogok ág 
forrásainak legalább 30%-át a szegénység 
felszámolására és a társadalmi befogadás 
előmozdítására és a szegénység 
felszámolásra kell elkülöníteniük. Ennek a 
százaléknak ki kell egészítenie a 
mélyszegénység elleni fellépés céljára 
szolgáló nemzeti forrásokat.

Or. en

Módosítás 149
Terry Reintke
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 a szegénység elleni 
küzdelemre kell elkülöníteniük. A 
tagállamoknak ezt a keretösszeget arra 
kell felhasználniuk, hogy a 
munkanélküliségen túlmutató kihívásokat 
a munkaerőpiaci aktivizálási 
intézkedésektől eltérő intézkedésekkel 
kezeljék a szegénység leküzdése és a 
befogadás támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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.
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Or. en

Módosítás 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 kell elkülöníteniük.

Or. en

Módosítás 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 kell elkülöníteniük.

Or. en
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Módosítás 153
Ádám Kósa

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 20%-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük.

Or. hu

Módosítás 154
Ulrike Trebesius

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 20%-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük.

Or. en

Módosítás 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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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 20%-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük.

Or. en

Indokolás

A 2014-2020 közötti programozási időszak jelenlegi tematikus koncentrációja az ESZA (20%) 
tekintetében a társadalmi integrációra vonatkozóan a tagállamoknak kellő rugalmasságot 
biztosít ahhoz, hogy beruházzanak a szociális jogok európai pilléréből és az országspecifikus 
ajánlásokból eredő szükségleteken alapuló prioritásaikba.

Módosítás 156
Heinz K. Becker

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 25 %-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük és 
hatékonyan kell küzdeniük az időskori 
szegénység ellen.

Or. de
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Módosítás 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az összes tagállam ratifikálta az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményt, amely a gyermek jogai 
előmozdításának és védelmének normáját 
képezi. A gyermekek jogainak 
előmozdítása az uniós politikák egyik 
kifejezett célja (a Lisszaboni Szerződés 3. 
cikke), és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája megköveteli, hogy az EU minden 
fellépésénél elsődleges szempontként 
vegyék figyelembe a gyermekek mindenek 
felett álló érdekeit. Az EU-nak és a 
tagállamoknak megfelelően kell 
felhasználniuk az ESZA+-t, hogy 
megakadályozzák a hátrányos helyzet 
szegénységben és társadalmi 
kirekesztettségben élő gyermekekre 
történő továbböröklődését az Európai 
Bizottságnak a 2013-as, „Befektetés a 
gyermekek jövőjébe” című ajánlásában 
meghatározottak szerint. Az ESZA+-nak 
támogatnia kell azon hatékony 
beavatkozásokat elősegítő cselekvéseket, 
amelyek hozzájárulnak a gyermekek 
jogainak érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 158
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az összes tagállam ratifikálta az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményt, amely a gyermek jogai 
előmozdításának és védelmének normáját 
képezi. A gyermekek jogainak 
előmozdítása az uniós politikák egyik 
kifejezett célja, és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája megköveteli, hogy az 
Unió minden fellépésénél elsődleges 
szempontként vegyék figyelembe a 
gyermekek mindenek felett álló érdekeit. 
Az ESZA+-nak támogatnia kell azon 
hatékony beavatkozásokat elősegítő 
cselekvéseket, amelyek hozzájárulnak a 
gyermekek jogainak érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A szegénység megfosztja a 
gyermekeket a tisztességes 
életkörülményektől, a tanulási 
lehetőségektől, az egészséges táplálékhoz 
és egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutástól, ami hosszú távon a 
munkanélküliség magasabb kockázatát, a 
generációkon átívelő szegénységet, 
alultápláltságot, betegséget, 
hajléktalanságot, korai iskolai 
lemorzsolódást és a társadalomból való 
kirekesztettséget eredményez. A 
szegénységben felnövő gyermekek esélyei, 
hogy élhessenek az ENSZ gyermekek 
jogairól szóló egyezményben rögzített 
jogaikkal, drámaian alakulhatnak. A 
gyermekszegénységet a gyermekek 
jogainak szempontjából, valamint 
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ágazatokon átívelő és integrált 
megközelítéssel kell kezelni.

Or. en

Módosítás 160
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Figyelemmel a gyermekszegénység 
és társadalmi kirekesztés tartósan magas 
szintjére az Unióban, valamint 
figyelemmel a szociális jogok európai 
pillérének tizenegyedik elvére, amely 
kimondja, hogy a gyermekeknek joguk 
van a szegénység elleni védelemhez, és a 
hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk 
van konkrét intézkedésekben részesülni az 
esélyegyenlőség javítása érdekében, a 
tagállamoknak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik 10%-át a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés felszámolására kell 
elkülöníteniük. A gyermekekbe történő 
korai befektetés jelentősen megtérül a 
gyermekek és a társadalom egésze 
szempontjából, továbbá kritikus 
fontosságú a hátrányos helyzetből való 
korai kitöréshez, valamint elengedhetetlen 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázatának csökkentése érdekében az 
egész társadalom számára. A gyermekek 
támogatása, hogy fejlesszék készségeiket 
és képességeiket, lehetővé teszi számukra, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a 
bennük rejlő lehetőségeket, ami biztosítja 
számukra a legjobb egészségügyi és 
oktatási eredmények elérését, hogy a 
társadalom aktív tagjaivá válhassanak és 
növelhessék esélyeiket a munkaerőpiacon.

Or. en
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Módosítás 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Figyelemmel a gyermekszegénység 
és társadalmi kirekesztés tartósan magas 
szintjére az EU-ban (2017-ben 26,4%), 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének elvére, amely kimondja, hogy a 
gyermekeknek joguk van a szegénység 
elleni védelemhez, és a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek joguk van konkrét 
intézkedésekben részesülni az 
esélyegyenlőség javítása érdekében, a 
tagállamoknak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 10%-át 
az európai gyermekgarancia programra 
kell elkülöníteniük a gyermekszegénység 
és a társadalmi kirekesztés felszámolása 
érdekében. A gyermekekbe történő korai 
beruházás jelentősen megtérül a 
gyermekek és a társadalom egésze 
szempontjából. A gyermekek támogatása, 
hogy fejlesszék készségeiket és 
képességeiket, lehetővé teszi számukra, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a 
bennük rejlő lehetőségeket, a társadalom 
aktív tagjaivá váljanak és fiatalként 
növeljék esélyeiket a munkaerőpiacon.

Or. en

Módosítás 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A gyermekek, különösen a 
legszegényebb gyermekek életre szóló 
lehetőségei az alapvető szükségletek 
(táplálkozás és lakhatás) kielégítésének, a 
minőségi közszolgáltatásokhoz 
(egészségügy és oktatás) való hozzáférés 
és a szülők arra vonatkozó stabil 
körülményeinek összességétől függnek, 
hogy jó szülők lehessenek (társadalmi 
befogadás és munkaerőpiaci integráció). 
Következésképp Európának 
többdimenziós, jogokon alapuló és 
integrált választ kell adnia a szegény 
gyermekek életkörülményeinek javítása 
érdekében, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy a gyermekek és 
családjaik hozzájussanak a megfelelő 
erőforrásokhoz és a minőségi 
szolgáltatásokhoz. Az európai 
gyermekgarancia a gyermekszegénység 
többdimenziós szempontjainak kezelését 
szolgáló, új, integrált megközelítés, 
amelynek biztosítania kell, hogy a 
szegénység kockázatának kitett minden 
európai gyermek hozzáférjen ingyenes, 
minőségi egészségügyi ellátáshoz, 
ingyenes, minőségi oktatáshoz, ingyenes, 
minőségi gyermekgondozáshoz, 
tisztességes lakhatáshoz és megfelelő 
táplálkozáshoz. Ezen öt cselekvési terület 
európai és nemzeti cselekvési tervekben 
való lefedése biztosítaná, hogy Európában 
gyermekek millióinak javuljanak jelentős
mértékben az életkörülményei és 
lehetőségei, méghozzá hosszú távon. A 
gyermekgarancia ezen időszak 
kulcsfontosságú strukturális reformja, és 
úgy kell kezelni, mint beruházást az 
Európai Unió stabilitásába és jólétébe, 
amelyre szükség van az EU növekedési 
potenciáljának megóvása érdekében. A 
gyermekekbe történő beruházás a 
gazdasági és szociális jólét javításának 
legfontosabb eszköze.

Or. en
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Módosítás 163
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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, ha ezek a programok a külső 
ellenőrők szerint sikeresnek bizonyulnak.
A programok nyomon követése, és a 
bevált gyakorlatok cseréje kell, hogy az 
ESZA+ egyik fókuszpontja legyen a 
finanszírozás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében. 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.

Or. en
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Módosítás 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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 (NEET-
fiatalok) és amely még magasabb a 
hátrányos társadalmi helyzetből származó 
fiatalok esetében – arra van szükség, hogy 
a tagállamok a társadalmi kohézió és 
szociális jogok ág keretében továbbra is 
megfelelő forrásokat fordítsanak az ifjúság 
foglalkoztatását támogató fellépésekre, 
különösen 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 színvonalas
munka világába és az oktatásba 
visszavezető és hatékonyan 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, és 
szolgáltatásaikat minden 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítsák. 
A tagállamoknak ezért a társadalmi 
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kohézió és szociális jogok ág keretében a 
nemzeti források legalább 5%-át, vagy, ha 
a NEET aránya túl magas, a társadalmi 
kohézió és szociális jogok ág keretében a 
nemzeti források 15%-át politikák 
támogatására kell elkülöníteniük a 
fiatalok foglalkoztathatósága, a 
továbbtanulás, a minőségi munkahelyek, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzések és szakmai gyakorlatok terén.

Or. en

Módosítás 165
Claude Rolin

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak. Az érintett 
tagállamoknak ezért – intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteiknek megfelelően és a 
megfelelő területi szinten – a megosztott 
irányítás alatti ESZA+-ág keretében a 
nemzeti források legalább 15%-át a 
fiatalok foglakoztathatóságára kell 
elkülöníteniük.

Or. fr

Módosítás 166
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak, különös 
tekintettel a leginkább nehezen 
megközelíthető fiatalokra. Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 
források legalább 15%-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

Or. es

Módosítás 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

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 12%-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

Or. en

Módosítás 168
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

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 

(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 és 
minőségi munkahelyekhez való 
hozzáférését 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, 
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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.

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, és különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő fiataloknak. 
Az érintett tagállamoknak ezért a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti források legalább 
10 %-át a fiatalok foglakoztathatóságára 
kell elkülöníteniük.

Or. en

Módosítás 169
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Hangsúlyozza, hogy a duális, a 
tanuláson és a munkatapasztalaton
alapuló képzés osztrák sikermodellje 
hatékony lehetőséget nyújt a fiatalkori 
munkanélküliséggel szembeni hatékony 
fellépésre. Ezzel összefüggésben felszólítja 
a tagállamokat, hogy alakítsák ki a duális 
képzés rendszerét, amely az EU-ban 
vezető modellként szilárdult meg.

Or. de

Módosítás 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mivel egyre gyakoribbak a 
szubregionális különbségek, beleértve a 
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viszonylag virágzó, de elszegényedett 
területekkel rendelkező régiókat is;

Or. fr

Módosítás 171
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Felszólít az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás (EURES) tartós 
erősítésére, mindenekelőtt az internetes 
platform átfogó kiépítése és a tagállamok 
aktív részvétele révén. Felszólítja a 
tagállamokat, hogy használják 
hatékonyabban a már létező modelleket, 
és hozzák nyilvánosságra az EURES-
rendszerben az összes nyitott pozíciót a 
tagállamokban.

Or. de

Módosítás 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell az említett alapokból támogatott 
fellépések közötti összhangról és 
kiegészítő jellegről.

(24) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell az ESZA+ és más 
uniós programokból és eszközökből, 
például az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapból, az 
Erasmus programból, a Menekültügyi és 
Migrációs Alapból, a Horizont Európa 
programból, az Európai Mezőgazdasági 
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Vidékfejlesztési Alapból és a Digitális 
Európa programból támogatott fellépések 
közötti összhangról és kiegészítő jellegről.

Or. en

Módosítás 173
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

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 (például az 
Erasmus, a Kreatív Európa és az Európai 
Szolidaritási Testület) támogatott 
fellépések közötti összhangról és 
kiegészítő jellegről.

Or. it

Módosítás 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell az említett alapokból támogatott 
fellépések közötti összhangról és 
kiegészítő jellegről.

(24) A tagállamoknak az illetékes 
regionális és helyi hatóságokkal 
együttműködve gondoskodniuk kell az 
említett alapokból támogatott fellépések 
közötti összhangról és kiegészítő jellegről.

Or. it

Módosítás 175
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Figyelemmel a gyermekszegénység 
és társadalmi kirekesztés tartósan magas 
szintjére az EU-ban (2017-ben 26,4%), 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének elvére, amely kimondja, hogy a 
gyermekeknek joguk van a szegénység 
elleni védelemhez, és a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek joguk van konkrét 
intézkedésekben részesülni az 
esélyegyenlőség javítása érdekében; a 
tagállamoknak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaikból megfelelő 
összeget kell elkülöníteniük a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés felszámolására. A 
gyermekekbe történő korai beruházás 
jelentősen megtérül a gyermekek és a 
társadalom egésze szempontjából. A 
gyermekek támogatása, hogy fejlesszék 
készségeiket és képességeiket, lehetővé 
teszi számukra, hogy teljes mértékben 
kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, 
a társadalom aktív tagjaivá váljanak és 
fiatalként növeljék esélyeiket a 
munkaerőpiacon.

Or. en

Módosítás 176
Theodoros Zagorakis

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 

(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 
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intézkedésekre jogosultak. Az állandó 
korlátok miatt ezek a régiók egyedi 
támogatást igényelnek.

egyedi intézkedésekre jogosultak. Az 
állandó korlátok miatt ezek a régiók egyedi 
támogatást igényelnek.

Or. el

Indokolás

Az ESZA+ földrajzi kiterjedését világosan meg kell határozni.

Módosítás 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 szigetek,
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.

Or. it

Módosítás 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(25) Az EUMSZ 174. és 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 
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korlátok miatt ezek a régiók egyedi 
támogatást igényelnek.

korlátok miatt ezek a régiók egyedi 
támogatást igényelnek.

Or. en

Módosítás 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A vidéki, valamint hegyi zónákra 
és szigetekre jellemző strukturális 
körülmények az ESZA+ részéről célzott és 
specifikus kötelezettségvállalást 
követelnek meg, hogy a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokkal, valamint 
a társadalmi-gazdasági szereplőkkel és a 
szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben elő lehessen mozdítani 
a foglalkoztatást és a képzést, a régiók 
versenyképességének fenntartása és az 
elnéptelenedés megakadályozása 
érdekében.

Or. it

Módosítás 180
Dominique Martin

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 

törölve
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múlik. Fontos ezért, hogy a tagállamok 
ösztönözzék a szociális partnerek és a civil 
társadalom részvételét a megosztott 
irányítású ESZA+ végrehajtásában.

Or. fr

Módosítás 181
Javi López

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 a területileg 
illetékes uniós intézményeknek és a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
a társadalmi-gazdasági szereplőkkel, 
különösen pedig a szociális partnerekkel
és a nem kormányzati szervezetekkel való 
együttműködésén múlik. Fontos ezért, 
hogy a tagállamok bevonják a helyi és 
regionális hatóságokat a megosztott 
irányítású ESZA+ végrehajtásába, hiszen 
ez utóbbiak előnyösebb helyzetben vannak 
az állami szint alatti társadalmi és 
gazdasági szükségletek megismerését, 
valamint a szociális partnerek és a civil 
társadalom részvételének ösztönzését 
illetően.

Or. es

Módosítás 182
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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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 uniós 
intézmények és a helyi, regionális és
nemzeti hatóságok, valamint a társadalmi-
gazdasági szereplők, a szociális partnerek 
és a civil társadalom közötti partnerségen 
múlik. Fontos ezért, hogy a tagállamok 
ösztönözzék mind a helyi, mind a 
regionális hatóságok, valamint a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét a 
megosztott irányítású ESZA+ 
végrehajtásában.

Or. it

Módosítás 183
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
regionális és helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom, azon belül 
is kiemelten a foglalkoztatási, gondozási, 
oktatási és szociális szolgáltatásokat 
nyújtó, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
területén és/vagy az emberi jogok védelme 
érdekében dolgozó nem kormányzati 
szervezetek közötti partnerségen múlik. 
Fontos ezért, hogy a tagállamok biztosítsák 
a regionális és helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom érdemi 
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részvételét a megosztott irányítású ESZA+ 
stratégiai irányításában az operatív 
programok prioritásainak 
meghatározásától kezdve a végrehajtáson 
és nyomon követésen át az eredmények és 
hatások értékeléséig. Ezen túlmenően 
kulcsfontosságú az egyenlőséggel 
foglalkozó szervek és a nemzeti emberi 
jogi intézmények minden egyes szakaszba 
való bevonása a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
esélyek biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 bevonják a szociális 
partnereket és a civil társadalmat az
ESZA+ programok előkészítésébe, 
nyomon követésébe,végrehajtásába és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier
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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 európai 
intézmények, a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok és a társadalmi-gazdasági 
szereplők, különösen pedig a szociális 
partnerek és a civil társadalom közötti 
partnerségen múlik. Fontos ezért, hogy a 
tagállamok bevonják a regionális és helyi 
hatóságokat az ESZA+ végrehajtásába, 
illetve hogy ösztönözzék a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét.

Or. fr

Indokolás

Alapvető fontosságú az ESZA+ területi dimenziójának megőrzése a regionális és helyi 
önkormányzatok végrehajtásba való teljes körű bevonásával.

Módosítás 186
Theodoros Zagorakis

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 területi
szinteken az uniós intézmények és a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságok, valamint
a társadalmi-gazdasági szereplők, a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
közötti partnerségen múlik. Fontos ezért, 
hogy a tagállamok bevonják a helyi és 
regionális hatóságokat a megosztott 
irányítású ESZA+ végrehajtásába, mivel 
ők rendelkeznek a legtöbb információval a 
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szubnacionális szintű társadalmi és 
gazdasági szükségletekre vonatkozóan, és 
ösztönözzék a szociális partnerek és a civil 
társadalom részvételét.

Or. en

Indokolás

Többszintű irányítás és a helyi és regionális hatóságok részvételének biztosítása az ESZA+ 
végrehajtásában.

Módosítás 187
Edouard Martin

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 egyértelmű és kötelező 
szabályokat állapítsanak meg a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét 
illetően a megosztott irányítású ESZA+ 
végrehajtásában azzal a céllal, hogy 
kellően stratégiai megközelítést 
dolgozzanak ki a kihívásokra és a 
megoldásokra a helyi munkaerő és 
lakóterületek szintjén.

Or. en

Módosítás 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck
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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 ösztönözzék a helyi és a 
regionális hatóságok, valamint a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét a 
megosztott irányítású ESZA+ 
végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az irányítóhatóságok és a 
partnerek közötti felelősségteljes 
kormányzáshoz és partnerséghez a 
kapacitásépítés hatékony és eredményes 
alkalmazása szükséges az érdekeltek 
számára, akik részére a tagállamoknak 
megfelelő összegű ESZA+ forrásokat kell 
elkülöníteniük. Mivel a megosztott 
irányítású ESZA+ operatív céljai között 
már nem szerepel az intézményi 
kapacitásokba és a közigazgatás és 
közszolgáltatások hatékonyságába történő 
beruházás nemzeti, regionális és helyi 
szinten reformok végrehajtása, a 
szabályozás javítása és a felelősségteljes 
kormányzás céljából, hanem azokat a 
strukturálisreform-támogató program 
tartalmazza, szükséges, hogy a Bizottság 
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és a tagállamok biztosítsák a két eszköz 
közötti hatékony koordinációt.

Or. en

Módosítás 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az ESZA+ célkitűzéseinek 
megvalósítása, továbbá az erőforrásaihoz 
való hozzáférés a tagállamokban még 
mindig sok nehézségbe ütközik, ami 
jelentősen csökkenti a program hatását. 
Ezért tovább kell egyszerűsíteni az 
adminisztrációs terheket és a bürokráciát, 
amelyek visszafogják az ESZA+ 
felhasználását a tagállamokban, 
mindenekelőtt a kkv-k és a helyi 
közigazgatási hatóságok szintjén.

Or. it

Módosítás 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat, többek között helyi szinten. 
Különösen az innovatív megoldások 
elterjesztését megelőző tesztelés és 
értékelés bizonyul hasznos eszköznek a 
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hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA+ által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét, és 
amihez a társadalmi kohézió és szociális 
jogok ág és a foglalkoztatási és szociális 
innováció ága közötti jó koordináció 
szükséges.

Or. en

Módosítás 192
Elena Gentile

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 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat. Különösen az innovatív 
megoldások kidolgozása és kikísérletezése, 
valamint az elterjesztését megelőző 
tesztelés és értékelés bizonyul hasznos 
eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Or. en

Módosítás 193
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 

(27) A szociális innováció és a szociális 
gazdaság támogatása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a szakpolitikák jobban 
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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.

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.

Or. es

Módosítás 194
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat. Különösen az innovatív 
megoldások elterjesztését megelőző helyi 
szintű tesztelés és értékelés bizonyul 
hasznos eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Or. en

Módosítás 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az ágazatokon átívelő 
együttműködés teljes körű beindítása
céljából, valamint a más szakpolitikai 
területekkel való szinergiák és koherencia 
javítása és az ESZA+ általános 
célkitűzéseinek elérése érdekében a 
sportot és fizikai aktivitást eszközként kell 
alkalmazni, különösen az ifjúsági 
munkanélküliségre, a marginalizálódott 
közösségek társadalmi befogadásának 
javítására, az egészség előmozdítására és 
a betegségmegelőzésre irányuló ESZA+-
intézkedések során.

Or. en

Módosítás 196
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az ágazatokon átívelő 
együttműködés teljes körű beindítása 
céljából, valamint a más szakpolitikai 
területekkel való szinergiák és koherencia 
javítása és az ESZA+ általános 
célkitűzéseinek elérése érdekében a 
sportot és fizikai aktivitást eszközként kell 
alkalmazni, különösen az ifjúsági 
munkanélküliségre, a marginalizálódott 
csoportok társadalmi befogadásának 
javítására, az egészség előmozdítására és 
a betegségmegelőzésre irányuló ESZA+-
intézkedések során.

Or. en
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Módosítás 197
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, 
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 

(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, továbbá a nők gazdasági 
függetlenségét, az oktatást és a 
továbbképzést, illetve az erőszak 
áldozatául esett nők munkaerő-piaci és 
társadalmi visszailleszkedését. E területen 
a jogok és értékek programmal való 
szinergiák és politikai koherencia kell, 
hogy biztosítsa, hogy az ESZA+ 
érvényesíteni tudja és magasabb szintre 
emelhesse a fellépéseket. A Bizottságnak 
és a tagállamoknak 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 és krónikus 
beteg személyek társadalmi befogadását, 
illetve hozzájáruljon a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény végrehajtásához, figyelemmel 
többek között az oktatásra, a 
munkavégzésre, a foglalkoztatásra, 
valamint a hozzáférhetőségre. Ezeket az 
alapelveket a programok előkészítésének, 
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 
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szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie a 
hozzáférhetőséget fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménnyel összhangban, és az 
intézményi ellátásról a családi és a 
közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek. Az 
intézményi ellátásról a családi és 
közösségi alapú ellátásra való átállást 
szolgáló intézkedéseket az 
intézményesítettség csökkentésére 
irányuló nemzeti stratégiákon és 
cselekvési terveken keresztül kell 
megvalósítani. Az ESZA+ nem támogathat 
olyan intézkedéseket, amelyek nem tartják 
tiszteletben az Alapjogi Chartában 
rögzített alapjogokat, különösen pedig 
olyanokat, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez vagy a nemi sztereotípiák 
újratermelődéséhez. 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.

Or. en

Indokolás

A gyermekek alternatív gondozásáról szóló ENSZ-iránymutatásoknak megfelelően az 
államoknak garantálniuk kell, hogy amikor egy gyermek szülői gondoskodás nélkül van, vagy 
fennáll annak veszélye, hogy elveszíti a szülői gondoskodást, meg kell határozni „az alternatív 
gondoskodás legmegfelelőbb formáit, mégpedig olyan körülmények között, amelyek elősegítik 
a gyermek teljes és harmonikus fejlődését”. Ide tartoznak a következők: rokonok általi 
gondozás, nevelőszülői gondozás, családalapú vagy családhoz hasonló gondozás és 
bentlakásos gondozás, ami magában foglalja a közösségi alapú gondozást is.

Módosítás 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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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, 
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+

(28) Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával összhangban 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. A nemek 
kérdésének szempontjait a programok 
tervezésének és végrehajtásának minden 
területén és minden szakaszában 
figyelembe kell venni. A tagállamoknak és 
a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ESZA+ nemi, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon, nemi 
jellemzőktől vagy nemi identitáson 
alapuló 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, 
figyelemmel többek között az oktatásra, a
munkavégzésre, a foglalkoztatásra, 
valamint az egyetemes hozzáférhetőségre. 
Ezeket az alapelveket a programok 
előkészítésének, 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 az 
intézményi ellátásról a családra és a 
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ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös és 
interszekcionális megkülönböztetéssel 
szembesülnek. Az ESZA+ nem támogathat 
olyan intézkedéseket, amelyek 
hozzájárulnak a szegregációhoz vagy a 
társadalmi kirekesztéshez. A(z) […]/EU 
rendelet [CPR] előírja, hogy a kiadások 
támogathatóságának szabályait – bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
társadalmi kohézió és szociális jogok ágra 
vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani – nemzeti szinten kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 199
Verónica Lope Fontagné

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, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 

(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, egyebek 
mellett e személyek oktatását, képzését, 
foglalkoztatását és hozzáférési 
lehetőségeit illetően. Ezeket az alapelveket 
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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.

a programok előkészítésének, 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.

Or. es

Módosítás 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(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 
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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, 
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.

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, figyelemmel 
többek között az oktatásra, a 
munkavégzésre, a foglalkoztatásra, 
valamint az egyetemes hozzáférhetőségre. 
Ezeket az alapelveket a programok 
előkészítésének, 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.

Or. en

Módosítás 201
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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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, 
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.

(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, figyelemmel 
többek között az oktatásra, a 
munkavégzésre, a foglalkoztatásra, 
valamint az egyetemes hozzáférhetőségre. 
Ezeket az alapelveket a programok 
előkészítésének, 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+ 
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ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 202
Elisabeth Morin-Chartier

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, 
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 

(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, 
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 
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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.

intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez.A(z) (EU) [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 
előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályainak 
összhangban kell lenniük az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával, és azokat
nemzeti szinten kell meghatározni 
bizonyos kivételektől eltekintve, amelyek 
esetében a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+ ágra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 203
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az ESZA+ programnak 
támogatnia kell a gyermekvédelmi jogok 
védelmét és előmozdítását, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítását szolgáló 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik 
számukra olyan kompetenciák 
elsajátítását, amelyek révén a társadalom 
aktív tagjaivá válhatnak, a 
munkaerőpiacra való bejutási 
lehetőségeik javulnak, valamint az őket 
terhelő, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség ördögi köre megszakadhat.

Or. es

Módosítás 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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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) Az életképes ötletek számára 
lehetővé kell tenni a szociális kísérletet, 
amelyet szélesebb körben vagy más 
környezetben az ESZA+ és más 
forrásokból származó pénzügyi 
támogatással lehet továbbfolytatni.

Or. en

Módosítás 205
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. Lehetővé 
kell tenni és ösztönözi kell az ötletek helyi 
szintű vizsgálatát, az életképes ötletek 
esetében pedig azt, hogy az ötleteket 
szélesebb körben vagy különböző régiók 
vagy tagállamok más környezetében az 
ESZA+-ból származó pénzügyi 
támogatással vagy más forrásokkal 
kombinálva lehessen továbbfolytatni.

Or. en

Módosítás 206
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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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. Az életképes 
ötleteket szélesebb körben vagy – adott 
esetben – más környezetben az ESZA+ és 
más forrásokból származó pénzügyi 
támogatással lehet továbbfolytatni.

Or. en

Módosítás 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó 
információk jobb átláthatóságát. Az 
ESZA+ alkalmazási körébe tartozik a 
célzott mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni.

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja 
munkavállalók szabad mozgásának kiváló 
minőségű társadalmi feltételek melletti, és
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok állami
foglalkoztatási szolgálatainak, a szociális 
partnereknek és a Bizottságnak 
szorosabban kellene együttműködniük. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak, a szociális partnerekkel 
együtt, támogatnia kell a kiváló minőségű 
társadalmi feltételeket és az 
információhoz való könnyű hozzáférést a
mobil munkavállalók számára. Az ESZA+ 
alkalmazási körébe tartozik a célzott 
mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében a kiváló 
minőségű, üres álláshelyeket be lehessen 
tölteni. Ezen túlmenően az ESZA+ 
hatálya kiterjed a regionális állami 
foglalkoztatási szolgálatok és szociális 
partnerek közötti határokon átnyúló 
partnerségekre és azok tevékenységére az 
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önkéntes és tisztességes mobilitás, 
valamint a határokon átnyúló 
munkaerőpiacok átláthatóságának és 
integrációjának előmozdítása érdekében 
tájékoztatás, tanácsadás és elhelyezés 
révén. Ezek számos határmenti régióban 
fontos szerepet játszanak a valódi európai 
munkaerőpiac kialakításában.

Or. en

Módosítás 208
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása annak 
érdekében, hogy a feltárt munkaerőpiaci 
hiányok esetében az üres álláshelyeket be 
lehessen tölteni.

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása. A tagállamok állami
foglalkoztatási szolgálatainak, a szociális 
partnereknek és a Bizottságnak 
szorosabban kellene együttműködniük. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak – a szociális partnerek és a 
vonatkozó civil társadalmi szervezetek 
bevonásával – a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását tisztességes 
feltételek mellett, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb nemek szerint lebontott adatokkal, 
valamint a képesítések jobb elismerésével. 
Az ESZA+ alkalmazási körébe tartozik a 
célzott mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni. Ezen 
túlmenően az ESZA+ hatálya kiterjed a 
regionális állami foglalkoztatási 
szolgálatok és szociális partnerek közötti 
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határokon átnyúló partnerségekre és azok 
tevékenységére az önkéntes és tisztességes 
mobilitás, valamint a határokon átnyúló 
munkaerőpiacok átláthatóságának és 
integrációjának előmozdítása érdekében 
tájékoztatás, tanácsadás és elhelyezés 
révén. Ezek számos határmenti régióban 
fontos szerepet játszanak a valódi európai 
munkaerőpiac kialakításában.

Or. en

Módosítás 209
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása annak 
érdekében, hogy a feltárt munkaerőpiaci 
hiányok esetében az üres álláshelyeket be 
lehessen tölteni.

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása. A tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatainak, a szociális 
partnereknek és a Bizottságnak szorosan 
együtt kell működniük. Az európai 
foglalkoztatási szolgáltatási hálózatnak a 
szociális partnerek bevonásával a 
munkaerőpiacok jobb működését kell 
támogatnia oly módon, hogy megkönnyíti 
a munkavállalók határokon átnyúló, 
méltányos feltételek mellett történő
mobilitását, illetve a munkaerőpiacokra 
vonatkozó információk jobb átláthatóságát. 
Az ESZA+ alkalmazási körébe tartozik a 
célzott mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében az üres, 
minőségi álláshelyeket be lehessen tölteni. 
Az ESZA+ alkalmazási körébe tartoznak 
még továbbá a regionális foglalkoztatási 
szolgálatok és a szociális partnerek 
határokon átnyúló partnerségei, valamint 
azoknak az önkéntes és méltányos 
mobilitást, továbbá a határokon átnyúló 
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munkaerőpiacok átláthatóságát és 
integrációját tájékoztatás, tanácsadás és 
közvetítés révén támogató tevékenységei. 
Számos határ menti régióban fontos 
szerepet játszanak a valódi európai 
munkaerőpiac kifejlesztése szempontjából.

Or. de

Módosítás 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása annak 
érdekében, hogy a feltárt munkaerőpiaci 
hiányok esetében az üres álláshelyeket be 
lehessen tölteni.

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok állami
foglalkoztatási szolgálatai, a Bizottság, és a 
szociális partnerek közötti szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak – a szociális partnerek 
bevonásával – a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását tisztességes 
feltételek mellett, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása is 
annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében a kiváló 
minőségű üres álláshelyeket be lehessen 
tölteni.

Or. en
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Módosítás 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az ESZA+ hatálya kiterjed a 
regionális állami foglalkoztatási 
szolgálatok és szociális partnerek közötti 
határokon átnyúló partnerségekre és azok 
tevékenységére az önkéntes és tisztességes 
mobilitás, valamint a határokon átnyúló 
munkaerőpiacok átláthatóságának és 
integrációjának előmozdítása érdekében
tájékoztatás, tanácsadás és elhelyezés 
révén. Ezek számos határmenti régióban 
fontos szerepet játszanak a valódi európai 
munkaerőpiac kialakításában.

Or. en

Módosítás 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(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 rendelkezéseket határoz meg 
annak érdekében, hogy javuljon a szociális 
vállalkozások számára is a finanszírozási 
eszközök kínálata és hozzáférhetősége, 
valamint a szolgáltatások támogatása a 
leginkább rászorulók – különösen a 
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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 
garanciák is támogatni fogják.

munkanélküliek, a nők és a kiszolgáltatott 
helyzetben lévők – szükségleteinek 
kielégítése érdekében, akik
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni.

Or. en

Módosítás 213
Heinz K. Becker

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 
garanciák is támogatni fogják.

(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. Utal ezzel 
összefüggésben a már meglévő, megfelelő 
pénzügyi eszközökre, mint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programja. Hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben a költségvetés hatékony 
felhasználásának fontosságát, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell könnyíteni 
az uniós eszközökhöz való hozzáférést. Az 
ESZA+-rendelet meghatározza a piaci 
ökoszisztéma létrehozásához szükséges 
rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális 
vállalkozások számára is a finanszírozási 
eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 
rászorulók szükségleteinek kielégítése 
érdekében, akik mikrovállalkozásokat 
szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 
program szakpolitikai célkitűzéseinek 
elérését az InvestEU Alap szociális 
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beruházási és készségfejlesztési 
szakpolitikai keretéből származó 
finanszírozási eszközök és költségvetési 
garanciák is támogatni fogják.

Or. de

Módosítás 214
Elena Gentile

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 
garanciák is támogatni fogják.

(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 szociális 
gazdaság és 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 garanciák is támogatni 
fogják.

Or. en

Módosítás 215
Verónica Lope Fontagné
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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 
garanciák is támogatni fogják.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 216
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Felhívja a Bizottságot, hogy uniós 
szinten vezessen be egyértelmű 
kritériumokon alapuló „európai szociális 
gazdaság címkét” a szociális és 
szolidaritásalapú vállalkozások számára, 
hogy rávilágítson e vállalkozások sajátos 
jellemzőire és társadalmi hatásaira, 
növelje ismertségüket, ösztönözze a 
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beruházásokat, megkönnyítse a 
finanszírozáshoz jutást és az egységes 
piacra való bejutást azon szereplők 
számára, akik nemzeti szinten vagy más 
tagállamokban kívánnak terjeszkedni, 
ugyanakkor tiszteletben tartják az 
ágazatban és a tagállamokban érvényben 
lévő különböző jogi formákat és kereteket;

Or. de

Módosítás 217
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Több ESZA+-célkitűzés elérésében
is kulcsszerepet játszhatnak a szociális 
beruházások piaci szereplői, köztük a 
karitatív szereplők, mivel ők 
finanszírozást, illetve innovatív és 
kiegészítő módszereket is kínálnak a 
társadalmi kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelemhez, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak elősegítéséhez. Az 
ESZA+ fellépéseibe ezért adott esetben be 
kell vonni a karitatív szereplőket, például 
az alapítványokat és adományozókat, 
különösen azokba, amelyek a szociális 
beruházási piac ökoszisztémájának 
kialakítását célozzák.

(34) Több ESZA+-célkitűzés elérésének 
támogatásában is szerepet játszhatnak a 
szociális beruházások piaci szereplői, 
köztük a karitatív szereplők, mivel ők 
finanszírozást, illetve innovatív és 
kiegészítő módszereket is kínálnak a
társadalmi kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelemhez, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak elősegítéséhez. Az 
ESZA+ fellépéseibe ezért adott esetben be 
kell vonni a karitatív szereplőket, például 
az alapítványokat és adományozókat.

Or. en

Módosítás 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Több ESZA+-célkitűzés elérésében 
is kulcsszerepet játszhatnak a szociális 
beruházások piaci szereplői, köztük a 
karitatív szereplők, mivel ők 
finanszírozást, illetve innovatív és 
kiegészítő módszereket is kínálnak a 
társadalmi kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelemhez, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak elősegítéséhez. Az 
ESZA+ fellépéseibe ezért adott esetben be 
kell vonni a karitatív szereplőket, például 
az alapítványokat és adományozókat, 
különösen azokba, amelyek a szociális 
beruházási piac ökoszisztémájának 
kialakítását célozzák.

(34) Több ESZA+-célkitűzés elérésében 
is kulcsszerepet játszhatnak a szociális 
beruházók, köztük a karitatív szereplők, 
mivel ők finanszírozást, illetve innovatív és 
kiegészítő módszereket is kínálnak a 
társadalmi kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelemhez, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak elősegítéséhez. Az 
ESZA+ fellépéseibe ezért adott esetben be 
kell vonni a karitatív szereplőket, például 
az alapítványokat és adományozókat, 
különösen azokba, amelyek a szociális 
beruházások fellendítését célozzák.

Or. en

Módosítás 219
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Azon uniós kezdeményezések 
támogatása érdekében, amelyek közelebb 
hozzák az Európai Uniót az európai 
polgárokhoz, a fiatalok által igénybe 
vehető Interrail jeggyel együtt egy 
második intézkedést is finanszírozni kell: 
a repülőre, vasútra vagy buszra szóló „99 
eurós Európa-jegyet”, amellyel minden 
polgár megfizethető áron Európa bármely 
pontjáról felkeresheti az uniós 
intézményeket (Európai Bizottság, 
Európai Parlament, Európai Tanács) 
Brüsszelben, valamint a megfelelő 
nemzeti képviseletet, az Európa 
Parlamentet Strasbourgban. A –
minőségét tekintve előre definiált –
tájékoztatási eseményről igazolást kell 
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benyújtani.

Or. de

Módosítás 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A transznacionális együttműködés 
jelentős hozzáadott értékkel bír, ezért azt –
kivéve azon kellően indokolt esetekben, 
amelyekben figyelembe veszik az 
arányosság elvét – valamennyi 
tagállamnak támogatnia kell. Erősíteni 
kell a Bizottságnak a tapasztalatcsere 
elősegítésében és a releváns 
kezdeményezések végrehajtásának 
összehangolásában betöltött szerepét is.

Or. en

Módosítás 221
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A transznacionális együttműködés 
jelentős hozzáadott értékkel bír, ezért azt –
kivéve azon kellően indokolt esetekben, 
amelyekben figyelembe veszik az 
arányosság elvét – valamennyi 
tagállamnak támogatnia kell. Erősíteni 
kell a Bizottságnak a tapasztalatcsere 
elősegítésében és a releváns 
kezdeményezések végrehajtásának 



PE626.995v02-00 158/164 AM\1164117HU.docx

HU

összehangolásában betöltött szerepét is.

Or. en

Módosítás 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A transznacionális együttműködés 
jelentős hozzáadott értékkel bír. Ezért azt 
– kivéve azon kellően indokolt esetekben, 
amelyekben figyelembe veszik az 
arányosság elvét – valamennyi 
tagállamnak támogatnia kell. Erősíteni 
kell a Bizottságnak a tapasztalatcsere 
elősegítésében és a releváns 
kezdeményezések végrehajtásának 
összehangolásában betöltött szerepét is.

Or. en

Módosítás 223
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
uniós költségvetés a kiadásainak 
összességben véve 25 %-ával támogassa az 

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez. A vonatkozó 
intézkedéseket az előkészítés és a 
végrehajtás során határozzák meg, majd a 
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éghajlat-politikai célok elérését. A 
vonatkozó intézkedéseket az előkészítés és 
a végrehajtás során határozzák meg, majd a 
félidős értékelés keretében újraértékelik.

félidős értékelés keretében újraértékelik.

Or. en

Módosítás 224
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
uniós költségvetés a kiadásainak 
összességben véve 25 %-ával támogassa az 
éghajlat-politikai célok elérését. A 
vonatkozó intézkedéseket az előkészítés és 
a végrehajtás során határozzák meg, majd a 
félidős értékelés keretében újraértékelik.

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez a fenntartható 
karbonszegény gazdaságra való, 
társadalmilag elfogadható és igazságos 
átállás biztosítása érdekében, valamint 
ahhoz, hogy az uniós költségvetés a 
kiadásainak összességben véve 30%-ával
támogassa az éghajlat-politikai célok 
elérését. A vonatkozó intézkedéseket az 
előkészítés és a végrehajtás során 
határozzák meg, majd a félidős értékelés 
keretében újraértékelik.

Or. en

Módosítás 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
uniós költségvetés a kiadásainak 
összességben véve 25 %-ával támogassa az 
éghajlat-politikai célok elérését. A 
vonatkozó intézkedéseket az előkészítés és 
a végrehajtás során határozzák meg, majd a 
félidős értékelés keretében újraértékelik.

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez a fenntartható 
karbonszegény gazdaságra való, 
társadalmilag elfogadható és igazságos 
átállás biztosítása érdekében, valamint 
ahhoz, hogy az uniós költségvetés a 
kiadásainak összességben véve 25 %-ával 
támogassa az éghajlat-politikai célok 
elérését. A vonatkozó intézkedéseket az 
előkészítés és a végrehajtás során 
határozzák meg, majd a félidős értékelés 
keretében újraértékelik.

Or. en

Módosítás 226
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, e rendelet hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
uniós szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
uniós költségvetés a kiadásainak 
összességben véve 25 %-ával támogassa az 

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének és az 
igazságos átállás fontosságára, amit az 
Uniónak a Párizsi Megállapodásnak és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak végrehajtását érintő 
kötelezettségvállalása is tükröz, e rendelet 
hozzá fog járulni az éghajlatvédelmi 
intézkedések valamennyi uniós 
szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 
valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés 
a kiadásainak összességben véve 25 %-ával 
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éghajlat-politikai célok elérését. A 
vonatkozó intézkedéseket az előkészítés és 
a végrehajtás során határozzák meg, majd a 
félidős értékelés keretében újraértékelik.

támogassa az éghajlat-politikai célok 
elérését. A vonatkozó intézkedéseket az 
előkészítés és a végrehajtás során 
határozzák meg, majd a félidős értékelés 
keretében újraértékelik.

Or. en

Módosítás 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A [2013/755/EU tanácsi határozat19

94.] cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) 
letelepedett személyek és szervezetek 
finanszírozhatóságát a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág szabályaira és célkitűzéseire, valamint 
azon tagállam esetleges megállapodásaira 
figyelemmel kell biztosítani, amelyhez az 
érintett TOT kapcsolódik.

(47) A [2013/755/EU tanácsi határozat19

94.] cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) 
letelepedett személyek és szervezetek 
finanszírozhatóságát a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág szabályaira és célkitűzéseire, valamint 
azon tagállam esetleges megállapodásaira 
figyelemmel kell biztosítani, amelyhez az 
érintett TOT kapcsolódik. A programnak 
figyelembe kell vennie azokat az egyedi 
korlátokat, amelyekkel az ezen területeken 
letelepedett egyének és szervezetek 
szembesülnek a fent említett 
komponensekhez való hatékony 
hozzáférés biztosítása érdekében.

__________________ __________________

19 A Tanács 2013/755/EU határozata 
(2013. november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

19 A Tanács 2013/755/EU határozata 
(2013. november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Figyelemmel arra, hogy Európa-
szerte eltérést mutat a fejlettség szintje a 
régiók és a különféle szociális valóságok 
között, az ESZA+ rugalmassága 
szintjének elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy figyelembe vegye a regionális és 
területi sajátosságokat.

Or. en

Módosítás 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
50 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50b) Az ESZA+-ból társfinanszírozott 
beruházásokat, különösen, ha azok a 
társadalmi befogadásra irányulnak, 
hiányára és államadósságára vonatkozó 
kalkulációktól mentesnek kell tekinteni a 
tagállamok beruházási kapacitásainak 
javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 

(51) Mivel e rendelet társadalmi 
kohézió és szociális jogok ág alá tartozó 
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hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés 
elérhetőségének és színvonalának javítását, 
a társadalmi befogadás és az egészségügy 
támogatását, illetve a szegénység 
csökkentését, valamint a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág mentén folyó fellépéseket a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani – és 
ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók 
–, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

célkitűzéseit, nevezetesen a 
munkaerőpiacok hatékonyságának és 
tisztességességének fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés 
elérhetőségének és színvonalának javítását, 
a társadalmi befogadás és az egészségügy 
támogatását, illetve a szegénység 
felszámolását, valamint a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág alá tartozó célkitűzéseket a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani – és 
ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók 
–, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően e rendelet 
nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 231
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés 
elérhetőségének és színvonalának javítását, 
a társadalmi befogadás és az egészségügy 
támogatását, illetve a szegénység 
csökkentését, valamint a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág mentén folyó fellépéseket a tagállamok
nem tudják kielégítően megvalósítani – és 
ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók 
–, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás, képzés és 
gondozás elérhetőségének és 
színvonalának javítását, a társadalmi 
befogadás, esélyegyenlőség és az 
egészségügy támogatását, illetve a 
szegénység csökkentését, valamint a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág mentén folyó 
fellépéseket a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani – és ezért uniós 
szinten jobban megvalósíthatók –, az Unió 
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cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en
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