
AM\1163931HU.docx PE628.408v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2018/0206(COD)

26.9.2018

MÓDOSÍTÁS:
527 - 768

Jelentéstervezet
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

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



PE628.408v01-00 2/124 AM\1163931HU.docx

HU

AM_Com_LegReport



AM\1163931HU.docx 3/124 PE628.408v01-00

HU

Módosítás 527
Claude Rolin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

Or. fr

Módosítás 528
Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. 11. cikk törölve

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

Or. hu
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Indokolás

Korlátozza a tervezés rugalmasságát. Az országspecifikus ajánlások ilyen módú beemelése a 
tervezésbe felborítja a tervezés logikáját (például azért, mert a társadalmi befogadás 
célkitűzés is magába foglalhat számos olyan területet, amit az országspecifikus ajánlás is 
érint).

Módosítás 529
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns országspecifikus ajánlások
támogatása

Az európai szemeszter szociális 
dimenziójának és a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásának
támogatása

Or. en

Módosítás 530
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

Az országspecifikus ajánlások szociális 
dimenziójának támogatása

Or. en

Módosítás 531
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

A helyi és regionális kihívások kezelése

Or. en

Módosítás 532
Mara Bizzotto, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

törölve

Or. it

Módosítás 533
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns
országjelentésekben és országspecifikus
szociális ajánlásokban és az európai 
szemeszterben meghatározott szociális
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák. A 
tagállamok gondoskodnak e 
prioritásoknak a szociális jogok európai 
pillérével és a fenntartható fejlesztési 
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célokkal való összhangjáról, 
koherenciájáról és szinergiáiról, a helyi és 
a regionális kihívásokat is figyelembe 
véve.

A Bizottság évente felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása érdekében, hogy a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtására figyelemmel a javasolt 
operatív programok elégségesek-e az 
országspecifikus szociális ajánlásokban 
meghatározott problémák kezeléséhez. 
Amennyiben az operatív programok vagy 
a tagállamok által javasolt korrekciós 
intézkedések nem bizonyulnak 
elégségesnek, a Bizottság javaslatot tesz 
azok kiigazítására.

Or. en

Módosítás 534
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák. A 
tagállamok és adott esetben az Európai 
Bizottság ösztönzik az e külön prioritások 
és a szociális jogok európai pillére közötti 
szinergiákat és biztosítják a koordinációt, 
a komplementaritást és a koherenciát.

Or. fr

Indokolás

A 2017. november 17-én kihirdetett szociális jogok európai pillére fontos lépés volt a 
szociálisabb Európa felé vezető úton. Az uniós polgárok jólétét és mindennapi életét javítani 
képes elvekből álló, fontos alapot képez. Ezenfelül a szociális jogok európai pillérét 
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meghatározó húsz elv nagyszerűen kiegészíti az európai szemeszter gazdasági és szociális 
céljait.

Módosítás 535
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.
Tekintettel az országspecifikus ajánlások 
éves és az ESZA+-programozás többéves 
jellegére, az irányító hatóság szintjén 
megfelelő rugalmasságot kell biztosítani 
annak érdekében, hogy a prioritások és az 
ESZA+-beruházásokat igénylő területek 
kijelölése a sajátos helyi vagy regionális 
kihívásoknak megfelelően történjen.

Or. en

Módosítás 536
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

Az irányító hatóság szintjén megfelelő 
rugalmasságot kell biztosítani a 
prioritások és az ESZA+-beruházásokat 
igénylő területek meghatározásához a 
sajátos helyi és regionális szociális
kihívások kezelése céljából.

Or. en
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Módosítás 537
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
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás vagy program keretében 
programozzák. Az irányító hatóság 
szintjén megfelelő rugalmasságot kell 
biztosítani annak érdekében, hogy a 
prioritások és az ESZA+-beruházásokat 
igénylő területek meghatározása a sajátos 
helyi és regionális szociális kihívásoknak 
megfelelően történjen.

Or. en

Módosítás 538
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett egyedi célkitűzések bármelyike
keretében programozzák.

Or. en
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Indokolás

A beavatkozásnak az országspecifikus és a nem országspecifikus ajánlások prioritásai szerinti 
felosztása a támogatás nem kívánatos elaprózódásához vezetne. Az országspecifikus 
ajánlásokhoz való hozzájárulásra vonatkozóan nyomon követés révén lehet adatokat szerezni.

Módosítás 539
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott, 
valamint az energiaunió irányításához 
kapcsolódó kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák.

Or. en

Módosítás 540
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Innovatív intézkedések

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó 
helyi akciócsoportokat bevonó 
partnerségekre alapuló, alulról építkező 
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megközelítéseket.

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 
szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
kísérletek) szélesebb körű alkalmazását.

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a -7. cikk (2) bekezdésének 
i–x. alpontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra 
növelhető a megosztott irányítás szerinti 
nemzeti ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-
ának a szóban forgó prioritásokhoz való 
rendelése céljából.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a programozáshoz kapcsolódik, és új 11a. cikk formájában kerül a II. fejezetbe.

Módosítás 541
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Integrált területfejlesztés

(1) Az ESZA+ az 
(EU) 2018/xxxx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] 
4. cikkének (2) bekezdésében említett 
mindkét cél keretében támogathatja a 
programokon belüli integrált 



AM\1163931HU.docx 11/124 PE628.408v01-00

HU

területfejlesztést, a fenti rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] 
III. címének II. fejezetével összhangban.

(2) A tagállamok az ESZA+ 
támogatásával integrált területfejlesztést 
kizárólag az (EU) 2018/xxxx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló új rendelet] 
[22.] cikkében említett formákban 
hajtanak végre.

Or. en

Módosítás 542
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
ág szerinti általános támogatás

A támogathatóságra, a mutatókra és a 
jelentéstételre vonatkozó egyedi szabályok

Or. en

Módosítás 543
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet megosztott irányítás szerinti 
végrehajtás esetén a 4. cikk 
(1) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
ESZA+-támogatásra alkalmazandó („a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
általános támogatása”).

Ez a fejezet megosztott irányítás szerinti 
végrehajtás esetén a 4. cikk 
(1) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
ESZA+-támogatásra alkalmazandó („a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
általános támogatása”).

A 13. cikk a 4. cikk (1) bekezdésének 
xi. alpontja szerinti ESZA+-támogatásra 
is alkalmazandó.
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Or. en

Módosítás 544
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet megosztott irányítás szerinti 
végrehajtás esetén a 4. cikk 
(1) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
ESZA+-támogatásra alkalmazandó („a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
általános támogatása”).

Ez a fejezet a -7. cikk (2) bekezdésének i–
x. alpontja szerinti egyedi célkitűzések 
végrehajtásának támogatására
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 545
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Integrált területfejlesztés

(1) Az ESZA+ az 
(EU) 2018/xxxx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] 
4. cikkének (2) bekezdésében említett 
mindkét cél keretében támogathatja a 
programokon belüli integrált 
területfejlesztést, a fenti rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] 
III. címének II. fejezetével összhangban.

(2) A tagállamok az ESZA+ 
támogatásával integrált területfejlesztést 
kizárólag az (EU) 2018/xxxx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló új rendelet] 
[22.] cikkében említett formákban 
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hajtanak végre.

Or. en

Módosítás 546
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 13. cikk törölve

Innovatív intézkedések

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó 
helyi akciócsoportokat bevonó 
partnerségekre alapuló, alulról építkező 
megközelítéseket.

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 
szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
kísérletek) szélesebb körű alkalmazását.

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésének 
i–x. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95 %-ra 
növelhető a megosztott irányítás szerinti 
nemzeti ESZA+-juttatás legfeljebb 5 %-
ának a szóban forgó prioritásokhoz való 
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rendelése céljából.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a programozáshoz kapcsolódik, és új 11a. cikk formájában a II. fejezetbe kell 
áttenni.

Módosítás 547
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Innovatív intézkedések Szociális innovációk

Or. en

Módosítás 548
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó 
helyi akciócsoportokat bevonó 
partnerségekre alapuló, alulról építkező 
megközelítéseket.

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat 
bevonó partnerségekre alapuló, alulról 
építkező megközelítéseket.

Or. en
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Módosítás 549
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségekre 
alapuló, alulról építkező megközelítéseket.

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
és/vagy megerősítik az állami hatóságokat, 
a szociális partnereket, a szociális 
vállalkozásokat és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségekre 
alapuló, alulról építkező megközelítéseket.

Or. en

Módosítás 550
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
vagy megerősítik az állami hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségekre 
alapuló, alulról építkező megközelítéseket.

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos olyan
intézkedéseket, amelyek az állami –
különösen a helyi – hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségekre 
alapuló, alulról építkező megközelítéseket
alkalmaznak.

Or. en
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Módosítás 551
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok vagy az operatív 
programok keretében vagy a végrehajtás 
során egy későbbi időpontban 
meghatározzák a konkrét igényeiknek 
megfelelő, szociális innovációval és 
szociális kísérletekkel kapcsolatos 
területeket.

Or. en

Módosítás 552
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése és 
támogatása által – elősegíti a szociális 
innováció terén folytatott kapacitásépítést.

Or. en

Módosítás 553
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 
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szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
kísérletek) szélesebb körű alkalmazását.

szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
innováció és szociális kísérletek) szélesebb 
körű alkalmazását.

Or. en

Módosítás 554
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 
szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
kísérletek) szélesebb körű alkalmazását.

(2) A tagállamok támogathatják a kis 
körben tesztelt, a foglalkoztatásra és a 
szociális innovációra vonatkozó ág és más 
uniós programok keretében kidolgozott 
innovatív megközelítések (szociális 
innováció és szociális kísérletek) szélesebb 
körű alkalmazását.

Or. en

Módosítás 555
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésének
i–x. alpontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésében
meghatározott egyedi célkitűzések 
bármelyike alapján programozhatók.

Or. en
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Módosítás 556
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésének
i–x. alpontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésében
meghatározott egyedi célkitűzések 
bármelyike alapján programozhatók.

Or. en

Módosítás 557
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának a 
szóban forgó prioritásokhoz való rendelése 
céljából.

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája a régió relatív 
gazdagságától függően 85%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának a 
szóban forgó prioritásokhoz való rendelése 
céljából.

Or. en

Módosítás 558
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának a 
szóban forgó prioritásokhoz való rendelése 
céljából.

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának a 
szóban forgó prioritásokhoz való rendelése 
céljából. Az ezen intézkedésekre vonatkozó 
végrehajtási és ellenőrzési szabályoknak 
kellőképpen rugalmasnak kell lenniük 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
kockázatvállalást és a kreativitást.

Or. en

Módosítás 559
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának a 
szóban forgó prioritásokhoz való
rendelése céljából.

(4) Az egyes tagállamok legalább egy 
prioritást az (1) vagy a (2) bekezdés vagy 
mindkettő végrehajtásához rendelnek. Az 
említett prioritások maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra növelhető 
a megosztott irányítás szerinti nemzeti 
ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-ának 
elkülönítése céljából.

Or. en

Indokolás

A szöveg redundánsnak tűnik és kétségeket támaszt azzal kapcsolatban, hogy a határértéket 
hogyan kell kiszámolni.
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Módosítás 560
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti szintű ESZA+-források 
legalább 5%-át – a technikai 
segítségnyújtást kivéve – az e cikk alapján 
meghatározott prioritásokra kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 561
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A releváns érdekelt felek (például 
nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok, 
társadalmi és szociális gazdasági 
szervezetek, szociális partnerek, 
szövetkezetek és helyi akciócsoportok) 
innovációs kapacitásának kiépítése 
érdekében a külön prioritások keretében 
forrást kell biztosítani olyan szociális 
innovációs erőforrás- és 
kompetenciaplatformok finanszírozására, 
amelyek célja, hogy hatékonyan segítsék 
az innovatív intézkedések kidolgozását, 
előkészítését, végrehajtását, értékelését, 
kiigazítását vagy átvételét.

Or. en

Módosítás 562
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski
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Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Transznacionális együttműködés

(1) A tagállamok egy külön prioritás 
keretében támogathatják a 
transznacionális együttműködési 
intézkedéseket.

(2) A transznacionális együttműködési 
intézkedések a 4. cikk (1) bekezdésének i–
x. alpontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(3) E prioritás maximális 
társfinanszírozási rátája 95%-ra 
növelhető a megosztott irányítás szerinti 
nemzeti ESZA+-juttatás legfeljebb 5%-
ának a szóban forgó prioritáshoz való 
rendelése céljából.

Or. en

Módosítás 563
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [58]. cikkében említett 
költségeken felül az alábbi költségek nem 
jogosultak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra:

(1) A [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [58]. cikkében említett 
költségeken felül az alábbi költségek nem 
támogathatók a -7. cikk (2) bekezdésének 
i–x. alpontja alapján:

Or. en
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Módosítás 564
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) földterület és ingatlan vásárlása,
infrastruktúra biztosítása, valamint

a) földterület és ingatlan vásárlása,

Or. en

Módosítás 565
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, kivéve, ha a vásárlás a művelet 
céljának eléréséhez szükséges, vagy az 
említett tételek értékét teljesen 
értékcsökkentik, vagy ha az említett 
tételek megvásárlása a leggazdaságosabb 
lehetőség.

törölve

Or. en

Indokolás

A támogathatósági szabályokat egyszerűsíteni kell. Mivel a művelet céljainak teljesítéséhez 
értelemszerűen az összes kiadás szükséges kell, hogy legyen, ez a szöveg redundáns, tehát 
törölni kell. Részletes szabályok meghatározása helyett, amelyeket lényegében mindig 
betartanak, inkább a teljesítmények és az eredmények elérését kellene jobban előtérbe 
helyezni.

Módosítás 566
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, kivéve, ha a vásárlás a művelet 
céljának eléréséhez szükséges, vagy az 
említett tételek értékét teljesen 
értékcsökkentik, vagy ha az említett 
tételek megvásárlása a leggazdaságosabb
lehetőség.

törölve

Or. en

Módosítás 567
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, kivéve, ha a vásárlás a művelet 
céljának eléréséhez szükséges, vagy az 
említett tételek értékét teljesen 
értékcsökkentik, vagy ha az említett tételek 
megvásárlása a leggazdaságosabb 
lehetőség.

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, kivéve, ha a vásárlás a művelet 
céljának eléréséhez szükséges, vagy az 
említett tételek értékét teljesen 
értékcsökkentik, vagy ha az említett tételek 
megvásárlása a leggazdaságosabb 
lehetőség, vagy ha a vásárlás a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
biztosítandó általános akadálymentesség 
észszerű biztosításához szükséges.

Or. en

Módosítás 568
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, kivéve, ha a vásárlás a művelet 

b) bútorok, berendezések és járművek 
vásárlása, ha a vásárlás a művelet céljának 
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céljának eléréséhez szükséges, vagy az 
említett tételek értékét teljesen 
értékcsökkentik, vagy ha az említett 
tételek megvásárlása a leggazdaságosabb 
lehetőség.

eléréséhez nem szükséges.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a bizonyítási teher csökkentését célozza, és azt kívánja biztosítani, hogy az 
ESZA+ egyetlen művelet keretében teljes körű támogatást tudjon biztosítani, ha az indokolt, 
pl. szociális szolgáltatások valamennyi szükséges elemének finanszírozásához, a szükséges 
bútorokat és berendezéseket is beleértve. A keresztfinanszírozás kizárólagos alkalmazása nem 
létfontosságú opció, és további adminisztratív terhet ró az irányító hatóságokra és a 
kedvezményezettekre, amint azt a 2007–2013-as programozási időszak tapasztalatai is 
mutatják.

Módosítás 569
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy harmadik fél által a művelet 
résztvevői javára kifizetett juttatások vagy 
bérek formáját öltő természetbeni 
hozzájárulások jogosultak lehetnek a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág
szerinti általános támogatásra, amennyiben 
a természetbeni juttatásokra a nemzeti 
szabályokkal – többek között a számviteli 
szabályokkal – összhangban került sor, és 
ezek nem haladják meg a harmadik fél által 
viselt költséget.

(2) Egy harmadik fél által a művelet 
résztvevői javára kifizetett juttatások vagy 
bérek formáját öltő természetbeni 
hozzájárulások jogosultak lehetnek a -
7. cikk (2) bekezdésének i–x. alpontja
szerinti támogatásra, amennyiben a 
természetbeni juttatásokra a nemzeti 
szabályokkal – többek között a számviteli 
szabályokkal – összhangban került sor, és 
ezek nem haladják meg a harmadik fél által 
viselt költséget.

Or. en

Módosítás 570
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A legkülső régiók és az 1994. évi 
csatlakozási okmány 6. jegyzőkönyvének 
2. cikkében foglalt kritériumokat teljesítő 
NUTS 2 szintű régiók által kapott egyedi 
kiegészítő juttatást a 4. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott egyedi 
célkitűzések megvalósításának 
támogatására kell fordítani.

(3) A legkülső régiók és az 1994. évi 
csatlakozási okmány 6. jegyzőkönyvének 
2. cikkében foglalt kritériumokat teljesítő 
NUTS 2 szintű régiók által kapott egyedi 
kiegészítő juttatást a -7. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott egyedi 
célkitűzések megvalósításának 
támogatására kell fordítani.

Or. en

Módosítás 571
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja 
meg az érintett tagállamban a szakma 
Eurostat-adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100 %-át.

törölve

Or. de

Indokolás

In der vorgeschlagenen Dachverordnung werden in Artikel 48 Absatz 1 in Kombina-tion mit 
Artikel 57 klare Ausführungen zu den förderfähigen Kosten gemacht. Damit sind auch 
tarifgebundene Träger und Einrichtungen inkludiert. Insofern ist nicht er-sichtlich, warum 
sich die hier angeführte Förderfähigkeit der direkten Personalkosten auf Eurostat-Daten 
beziehen soll. Es besteht zudem die Gefahr, dass die hier aus-gewiesenen Personalkosten 
unterhalb der ausgehandelten Tarife liegen. Tarifge-bundene Träger würden dadurch 
benachteiligt werden. Der ESF+ will insbesondere gute Arbeitsbedingungen fördern und 
damit auch tarifgebundene Entgelte. Diese Ausrichtung ist nur möglich, wenn der Art. 14 
Absatz 4 gestrichen wird.
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Módosítás 572
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja 
meg az érintett tagállamban a szakma 
Eurostat-adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100 %-át.

törölve

Or. en

Indokolás

A támogathatósági szabályokat egyszerűsíteni kell. Az Eurostat adatok közzétételére jelentős 
időbeli csúszással kerül sor. Ez az új szabály nagymértékű jogbizonytalanságot teremtene a 
kedvezményezettek számára, valamint adminisztratív terhekkel és hibakockázattal járna. 
Ezenfelül a transznacionális együttműködést is korlátozná a tagállamok közötti jelentős 
bérszínvonal-különbségek miatt. Mindezek miatt a bekezdés törlését javasoljuk.

Módosítás 573
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja 
meg az érintett tagállamban a szakma 
Eurostat-adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100 %-át.

törölve

Or. en
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Módosítás 574
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja 
meg az érintett tagállamban a szakma 
Eurostat-adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100 %-át.

törölve

Or. en

Módosítás 575
Georgi Pirinski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma Eurostat-
adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100%-át.

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a -7. cikk 
(2) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma vagy az 
adott szakismeret Eurostat-adatokkal vagy 
az adott irányító hatóság által benyújtott 
egyéb releváns igazoló dokumentumokkal
alátámasztott szokásos díjazásának 100%-
át.

Or. en

Indokolás

A díjazásra vonatkozó átlagos statisztikai adatok nem eléggé reprezentatívak, amikor 
valamely ESZA+-művelet végrehajtása során valamilyen konkrét szakismeretre van szükség. 
Továbbá a hivatalos statisztikák nem terjednek ki arra, hogy az egyes szakmáknak különböző 
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gazdasági tevékenységekben milyen személyzeti költségük van, amennyiben a díjazás 
ágazattól vagy ágazati alterülettől függően változhat.

Módosítás 576
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma Eurostat-
adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100%-át.

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma Eurostat-
adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100%-át, kivéve, ha kollektív 
megállapodások vannak érvényben.

Or. en

Módosítás 577
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma Eurostat-
adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100%-át.

(4) A közvetlen személyzeti költségek 
akkor jogosultak a -7. cikk 
(2) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
támogatásra, ha mértékük nem haladja meg 
az érintett tagállamban a szakma Eurostat-
adatokkal alátámasztott szokásos 
díjazásának 100%-át.

Or. en
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Módosítás 578
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásból részesülő programok az e 
rendelet I. mellékletében meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. A programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából a -7. cikk 
(2) bekezdésének i–x. alpontja szerinti 
egyedi célkitűzésekre kiterjedő programok 
az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat alkalmaznak. A 
programok programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

Or. en

Módosítás 579
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESZA+ támogathat olyan 
innovatív kezdeményezéseket, amelyek a 
sportot és a fizikai aktivitást használják fel 
a társadalmi befogadás elősegítésére –
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében–, illetve az egészség védelmére és 
a betegségek megelőzésére.

Or. es

Módosítás 580
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A résztvevőkre vonatkozó mutatók 
adatait csak akkor lehet továbbítani, 
amikor az adott résztvevő tekintetében az I. 
melléklet 1. a) pontja szerint előírt 
valamennyi adat rendelkezésre áll.

(4) Az egyes személyeknek az 
I. melléklet 1. a) és 3. pontja szerinti 
mutatókhoz kapcsolódó személyes adatai 
minden egyes résztvevőtől begyűjtésre 
kerülnek. A résztvevőkre vonatkozó 
mutatók adatait csak akkor lehet 
továbbítani, amikor az adott résztvevő 
tekintetében az I. melléklet 1. a) pontja 
szerint előírt valamennyi adat 
rendelkezésre áll.

Or. en

Módosítás 581
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az adatok 
nyilvántartásokban vagy azokkal 
egyenértékű forrásokban való 
rendelkezésre állása esetén lehetővé teszik, 
hogy az irányító hatóságok vagy a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
szerinti általános támogatás nyomon 
követéséhez és értékeléséhez szükséges 
adatgyűjtéssel megbízott más szervek az 
adatnyilvántartásokból vagy azokkal 
egyenértékű forrásokból hozzáférjenek a 
szóban forgó adatokhoz, az 
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének c) és e) pontjával 
összhangban.

(5) A tagállamok az adatok 
nyilvántartásokban vagy azokkal 
egyenértékű forrásokban való 
rendelkezésre állása esetén lehetővé teszik, 
hogy az irányító hatóságok vagy a -7. cikk 
(2) bekezdésének i–x. alpontja szerinti
egyedi célkitűzések teljesítésében tett 
előrelépés nyomon követéséhez és 
értékeléséhez szükséges adatgyűjtéssel 
megbízott más szervek az 
adatnyilvántartásokból vagy azokkal 
egyenértékű forrásokból hozzáférjenek a 
szóban forgó adatokhoz, az 
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének c) és e) pontjával 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 582
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az adatok 
nyilvántartásokban vagy azokkal 
egyenértékű forrásokban való 
rendelkezésre állása esetén lehetővé teszik, 
hogy az irányító hatóságok vagy a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
szerinti általános támogatás nyomon 
követéséhez és értékeléséhez szükséges 
adatgyűjtéssel megbízott más szervek az 
adatnyilvántartásokból vagy azokkal 
egyenértékű forrásokból hozzáférjenek a 
szóban forgó adatokhoz, az 
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének c) és e) pontjával 
összhangban.

(5) A tagállamok az adatok 
nyilvántartásokban vagy azokkal 
egyenértékű forrásokban való 
rendelkezésre állása esetén lehetővé 
tehetik, hogy az irányító hatóságok vagy a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
szerinti általános támogatás nyomon 
követéséhez és értékeléséhez szükséges 
adatgyűjtéssel megbízott más szervek az 
adatnyilvántartásokból vagy azokkal 
egyenértékű forrásokból hozzáférjenek a 
szóban forgó adatokhoz, az
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének c) és e) pontjával 
összhangban.

Or. de

Módosítás 583
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
mutatók módosítására vonatkozóan, 
amennyiben ezt szükségesnek ítéli a 
programok végrehajtása alakulásának 
tényleges értékeléséhez.

törölve

Or. de
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Módosítás 584
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
mutatók módosítására vonatkozóan, 
amennyiben ezt szükségesnek ítéli a 
programok végrehajtása alakulásának 
tényleges értékeléséhez.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
mutatók módosítására vonatkozóan, 
amennyiben ezt szükségesnek ítéli a ESF + 
programok végrehajtása alakulásának 
tényleges értékeléséhez, amelynek nemi 
szempontú hatásvizsgálatot is 
tartalmaznia kell az ESZA+-programok 
végrehajtásának a nemek közötti 
egyenlőség tekintetében történő nyomon 
követése céljából.

Or. en

Módosítás 585
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egyénekre vonatkozó mutatókat 
minden esetben nemek szerinti bontásban 
kell közölni.

Or. en

Módosítás 586
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a 4. cikk (1) bekezdésének 
xi. alpontja szerinti ESZA+-támogatásra 
alkalmazandó.

Ez a fejezet a 4. cikk (1) bekezdésének x. 
és xi. alpontja szerinti ESZA+-támogatásra 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 587
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a 4. cikk (1) bekezdésének 
xi. alpontja szerinti ESZA+-támogatásra 
alkalmazandó.

Ez a fejezet a -7. cikk (2) bekezdésének 
xi. alpontja szerinti ESZA+-támogatásra 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 588
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a kedvezményezettek az 
élelmiszereket és/vagy az alapvető anyagi 
támogatást a leginkább rászoruló 
személyek szükségleteihez kapcsolódó 
objektív kritériumok alapján választják ki. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
körében az éghajlati és környezeti 
vonatkozásokat is figyelembe kell venni, 
különösen az élelmiszer-pazarlás
csökkentése céljából. Az elosztandó 
élelmiszertermékek típusát adott esetben a 

A tagállamok és a kedvezményezettek az 
élelmiszereket és/vagy az alapvető anyagi 
támogatást a leginkább rászoruló 
személyek szükségletei alapján választják 
ki. Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
körében az éghajlati és környezeti 
vonatkozásokat is figyelembe kell venni, 
különösen az élelmiszer-pazarlásnak és az 
egyszer használatos műanyagok 
használatának a csökkentése céljából. Az 
elosztandó élelmiszertermékek típusát a 
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leginkább rászoruló személyek 
kiegyensúlyozott étrendjéhez való 
hozzájárulásuk alapján kell kiválasztani.

leginkább rászoruló személyek 
kiegyensúlyozott étrendjéhez való 
hozzájárulásuk alapján kell kiválasztani.

Or. en

Módosítás 589
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 
anyagi támogatás céljából lehet beváltani.

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 
anyagi támogatás céljából lehet beváltani, 
és nem lépnek valamely már meglévő 
szociális ellátás helyébe, valamint nem 
befolyásolják a szociális ellátásokra való 
jövőbeli jogosultságot.

Or. en

Módosítás 590
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 
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anyagi támogatás céljából lehet beváltani. anyagi támogatás céljából lehet beváltani, 
és nem lépnek valamely már meglévő 
szociális ellátás helyébe, valamint nem 
vehetők figyelembe a szociális ellátásokra 
való jogosultság megszerzéséhez.

Or. en

Módosítás 591
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 
anyagi támogatás céljából lehet beváltani.

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában nyújtható, feltéve hogy 
ez utóbbiakat csak élelmiszer és/vagy a 
2. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető 
anyagi támogatás céljából lehet beváltani, 
és nem lépnek valamely már meglévő 
szociális ellátás helyébe.

Or. en

Módosítás 592
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.
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Or. en

Módosítás 593
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. en

Módosítás 594
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. en

Módosítás 595
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. en

Módosítás 596
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. en

Módosítás 597
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
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irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. en

Módosítás 598
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészítendő az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. es

Módosítás 599
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészítendő az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. es
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Módosítás 600
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Az élelmiszer és/vagy alapvető 
anyagi támogatás nyújtása kiegészítendő az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Or. de

Módosítás 601
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének xi. alpontja
szerinti támogatására vonatkozó prioritás 
az alábbiakat határozza meg:

A -7. cikk (2) bekezdésének xi. alpontja
szerinti támogatására vonatkozó prioritás 
az alábbiakat határozza meg:

Or. en

Módosítás 602
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A leginkább rászoruló 
személyeknek biztosított élelmiszer 
és/vagy alapvető anyagi támogatás a 

(1) A leginkább rászoruló 
személyeknek biztosított élelmiszer 
és/vagy alapvető anyagi támogatás a 
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kedvezményezett által vagy nevében is 
megvásárolható, illetve ingyenesen a 
kedvezményezett rendelkezésére 
bocsátható.

kedvezményezettel történő egyeztetés 
alapján is megvásárolható, illetve 
ingyenesen a kedvezményezett 
rendelkezésére bocsátható.

Or. en

Módosítás 603
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszert és/vagy alapvető 
anyagi támogatást ingyenesen osztják el a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(2) Az élelmiszert és/vagy alapvető 
anyagi támogatást ingyenesen osztják el a 
leginkább rászoruló személyek számára,
kivéve azon indokolt eseteket, amikor a 
projektek keretében a méltóságuk 
megőrzése céljából felkérhetik a 
kedvezményezetteket arra, hogy 
szimbolikus összeggel járuljanak hozzá a 
projekthez vagy a szolgáltatáshoz. Ez a 
hozzájárulás nem tekinthető bármely 
támogatásért cserébe adott fizetségnek.

Or. en

Módosítás 604
Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az élelmiszer és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás a leginkább rászoruló 
személyeknek történő elosztásában részt 
vevő kedvezményezettek által viselt 
adminisztrációs, szállítási és tárolási 
költségek az a) pontban említett költségek 
5%-ának megfelelő átalányösszegként 

c) az élelmiszer és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás a leginkább rászoruló 
személyeknek történő elosztásában részt 
vevő kedvezményezettek által viselt 
adminisztrációs, szállítási és tárolási 
költségek az a) pontban említett költségek 
legfeljebb 10%-ának megfelelő 
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megadva; vagy az 1308/2013/EU rendelet 
16. cikkének megfelelően elhelyezett 
élelmiszertermékek értékének 5%-aként 
megadva.

átalányösszegként megadva; vagy az 
1308/2013/EU rendelet 16. cikkének 
megfelelően elhelyezett 
élelmiszertermékek értékének legfeljebb 
10%-aként megadva.

Or. hu

Indokolás

Az eddigi tapasztalatok szerint a kedvezményezettek adminisztrációs, szállítási és tárolási 
költségei nem oldhatóak meg 5%-ból, csak 8-10%-ból

Módosítás 605
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként.

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek legalább 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként. Ezt a támogatást a 
segélynek a felhasználókkal és az egyéb 
érdekelt felekkel való kapcsolattartási 
ponton történő kiosztásához kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 606
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként.

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek legalább 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként.

Or. de

Módosítás 607
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként.

e) az élelmiszert és/vagy az alapvető 
anyagi támogatást a leginkább rászoruló 
személyeknek elosztó kedvezményezettek 
által vagy nevében vállalt kísérő 
intézkedések kedvezményezettek által 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek legalább 5%-ának megfelelő 
összegként.

Or. en

Módosítás 608
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) használt áruk költségei. törölve

Or. en
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Módosítás 609
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésének x. és 
xi. alpontja alapján programozott 
intézkedések társfinanszírozási aránya 
85%.

Or. en

Módosítás 610
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából az anyagi depriváció 
kezelésére vonatkozó prioritások az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

(1) a) A végrehajtás alakulásának 
nyomon követése céljából az anyagi 
depriváció kezelésére vonatkozó 
prioritások az e rendelet II. mellékletében 
meghatározott közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat alkalmaznak. E 
programok programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

b) A végrehajtás alakulásának 
nyomon követése céljából a társadalmi 
befogadás kezelésére vonatkozó 
prioritások az e rendelet II. mellékletének 
1. pontjában meghatározott közös 
teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

Or. en
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Indokolás

A társadalmi befogadás előmozdítására irányuló intézkedések sikerét nem lehet a rendeletben 
javasolt, a munkaerőpiachoz kapcsolódó mutatókkal mérni, mivel ezek a tevékenységek 
általában nem munkaerőpiac-orientáltak.

Módosítás 611
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából az anyagi depriváció 
kezelésére vonatkozó prioritások az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából az anyagi depriváció 
kezelésére vonatkozó prioritások az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak. Az anyagi depriváció 
kezelésére irányuló intézkedésekre 
vonatkozó jelentéstételi követelményeknek 
a lehető legegyszerűbbnek kell lenniük, 
tekintettel arra, hogy ezek a szolgáltatások 
önkéntesekkel működnek, és arra, hogy a 
címzettek emberi méltóságát tiszteletben 
kell tartani.

Or. en

Módosítás 612
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából az anyagi depriváció 
kezelésére vonatkozó prioritások az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából az anyagi depriváció
kezelésére vonatkozó prioritások az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
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közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak.

közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. E programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak. A jelentéstételi 
követelményeknek a lehető 
legegyszerűbbnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 613
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító hatóságok 
2025. június 30-ig és 2028. június 30-ig
jelentést tesznek a Bizottságnak a végső 
címzettekre vonatkozóan az előző évben 
elvégzett strukturált felmérés 
eredményeiről. A szóban forgó felmérést a 
Bizottság által végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározott modellre kell alapozni.

(3) Az irányító hatóságok 
2025. június 30-ig és 2028. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak a végső 
címzettekre vonatkozóan az előző évben 
elvégzett strukturált, anonim, a végső 
címzettek életkörülményeire és anyagi 
deprivációjának jellegére fókuszáló
felmérés eredményeiről. A szóban forgó 
felmérést a Bizottság által végrehajtási jogi 
aktus útján meghatározott modellre kell 
alapozni.

Or. en

Módosítás 614
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító hatóságok 
2025. június 30-ig és 2028. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak a végső 
címzettekre vonatkozóan az előző évben 

(3) Az irányító hatóságok 
2025. június 30-ig és 2028. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak a végső 
címzettekre vonatkozóan az előző évben 
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elvégzett strukturált felmérés 
eredményeiről. A szóban forgó felmérést a 
Bizottság által végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározott modellre kell alapozni.

elvégzett strukturált, anonim, a végső 
címzettek életkörülményeire és anyagi 
deprivációjának jellegére fókuszáló
felmérés eredményeiről. A szóban forgó 
felmérést a Bizottság által végrehajtási jogi 
aktus útján meghatározott modellre kell 
alapozni.

Or. en

Módosítás 615
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
-23 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-23. cikk

Egyedi célkitűzések

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzésekkel összhangban a 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra 
vonatkozó ág a következő egyedi 
célkitűzéseket támogatja:

a) 1. egyedi célkitűzés: az uniós 
eszközök és politikák, valamint a 
kapcsolódó jogszabályok kidolgozásának, 
végrehajtásának, nyomon követésének és 
értékelésének támogatása (előmozdítja a 
minőségi és fenntartható foglalkoztatás 
magas szintjét, megfelelő és méltányos 
szociális védelmet biztosít, segít küzdeni a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
ellen, valamint javítja a 
munkakörülményeket), a tényeken 
alapuló döntéshozatal, a szociális 
innováció és a társadalmi fejlődés 
előmozdítása, a szociális partnerekkel, a 
társadalmi szervezetekkel, valamint az 
állami és magánszervekkel fenntartott 
partnerség keretében;

b) 2. egyedi célkitűzés: a 



AM\1163931HU.docx 47/124 PE628.408v01-00

HU

munkavállalók önkéntes földrajzi 
mobilitásának méltányos módon történő 
előmozdítása és a munkalehetőségek 
ösztönzése kiváló minőségű és befogadó, 
nyitott és mindenki számára hozzáférhető 
uniós munkaerőpiacok létrehozásával, 
egyidejűleg uniószerte tiszteletben tartva a 
munkavállalói jogokat, beleértve a szabad 
mozgást is;

c) 3. egyedi célkitűzés: a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a mikrovállalkozást indítani 
kívánó veszélyeztetett személyek, valamint 
a meglévő mikrovállalkozások számára, 
illetve a finanszírozás 
hozzáférhetőségének javítása a szociális 
vállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág egyedi célkitűzései hiányoznak a 
Bizottság javaslatából. A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág a 2014 és 
2020 közötti időszakra szóló, foglalkoztatás és társadalmi innováció program (EaSI) 
folytatása. A javasolt egyedi célkitűzések megfelelnek azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a 
Bizottság az Unió éves költségvetési csomagját kísérő programindokolásokban az EaSI 
tekintetében használ.

Módosítás 616
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) magas színvonalú összehasonlító 
elemzési ismeretek kidolgozása annak 
biztosítása érdekében, hogy a 4. cikkben 
említett egyedi célkitűzések elérésére 
irányuló szakpolitikák megbízható 
bizonyítékokra alapuljanak, és relevánsak 

a) magas színvonalú összehasonlító 
elemzési ismeretek kidolgozása annak 
biztosítása érdekében, hogy a 3. cikkben 
említett általános célkitűzések elérésére 
irányuló szakpolitikák megbízható 
bizonyítékokra alapuljanak, és relevánsak 
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legyenek a társult országok szükségletei, 
problémái és körülményei szempontjából;

legyenek az egyes tagállamok és a társult 
országok szükségletei, problémái és 
körülményei szempontjából;

Or. en

Indokolás

Ennek a célkitűzésnek nem csak a társult országok, hanem a tagállamok számára is 
relevánsnak kell lennie. Lásd az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció 
programjáról szóló 1296/2013/EU rendelet 15. cikkét.

Módosítás 617
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eredményes és befogadó 
információmegosztás, kölcsönös tanulás, 
szakmai vizsgálatok és párbeszéd a 
4. cikkben említett területekre vonatkozó 
szakpolitikákról annak érdekében, hogy 
segítséget lehessen nyújtani a társult 
országoknak a megfelelő szakpolitikai 
intézkedések meghozatalában;

b) eredményes és befogadó 
információmegosztás, kölcsönös tanulás, 
szakmai vizsgálatok és párbeszéd a 
3. cikkben említett területekre vonatkozó 
szakpolitikákról annak érdekében, hogy 
segítséget lehessen nyújtani a 
tagállamoknak és a társult országoknak a 
megfelelő szakpolitikai intézkedések 
meghozatalában;

Or. en

Indokolás

Ennek a célkitűzésnek nem csak a társult országok, hanem a tagállamok számára is 
relevánsnak kell lenniük. Lásd az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció 
programjáról szóló 1296/2013/EU rendelet 15. cikkét.

Módosítás 618
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális kísérletek támogatása a 
4. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociálpolitikai 
innovációk végrehajtására, továbbítására 
vagy fejlesztésére vonatkozó képességének 
kiépítése;

c) a szociális kísérletek támogatása a 
3. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociálpolitikai 
innovációk végrehajtására, továbbítására 
vagy fejlesztésére vonatkozó képességének 
kiépítése, különös tekintettel a városok, a 
helyi és regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a társadalmi szervezetek és a 
társadalmi-gazdasági szereplők által a 
harmadik országok állampolgárainak 
fogadására, társadalmi befogadására és 
integrációjára kidolgozott helyi projektek 
kiterjesztésének előmozdítására;

Or. en

Módosítás 619
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális kísérletek támogatása a 
4. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociálpolitikai
innovációk végrehajtására, továbbítására 
vagy fejlesztésére vonatkozó képességének 
kiépítése;

c) a szociális kísérletek támogatása a 
4. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociális
innovációk előkészítésére és 
kidolgozására, végrehajtására, 
továbbítására vagy fejlesztésére vonatkozó 
képességének kiépítése;

Or. en

Módosítás 620
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális kísérletek támogatása a 
4. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociálpolitikai 
innovációk végrehajtására, továbbítására 
vagy fejlesztésére vonatkozó képességének 
kiépítése;

c) a szociális kísérletek támogatása a 
3. cikkben említett területeken, valamint az 
érdekelt feleknek a tesztelt szociálpolitikai 
innovációk végrehajtására, továbbítására 
vagy fejlesztésére vonatkozó képességének 
kiépítése;

Or. en

Módosítás 621
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – fejlesztése és 
nyújtása a munkavállalók, a munkaadók és 
a munkanélküliek számára az integrált 
európai munkaerőpiacok létrehozására 
figyelemmel, hogy betölthetők legyenek 
bizonyos ágazatok, szakmák, országok, 
határ menti régiók üres álláshelyei, 
valamint konkrét csoportok (pl. a határ 
menti ingázók és a veszélyeztetett 
személyek) számára;

Or. de

Módosítás 622
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – kidolgozása és 
nyújtása a munkavállalók, a munkaadók és 
a munkanélküliek számára az integrált 
európai munkaerőpiacok létrehozására 
figyelemmel, hogy betölthetők legyenek 
bizonyos ágazatok, szakmák, országok, 
határ menti régiók üres álláshelyei, 
valamint konkrét csoportok (pl. a határon 
átnyúlóan munkát vállaló, valamint a 
veszélyeztetett helyzetben lévő személyek) 
számára;

Or. en

Módosítás 623
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok –
különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
levő közösségek – számára;

Or. es

Módosítás 624
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett helyzetben lévő
személyek) számára;

Or. en

Módosítás 625
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkavállalók, a munkaadók és a 
munkanélküliek számára az integrált 
európai munkaerőpiacok létrehozására 
figyelemmel, hogy betölthetők legyenek 
bizonyos ágazatok, szakmák, országok, 
határ menti régiók üres álláshelyei, 
valamint konkrét csoportok (pl. a 
veszélyeztetett személyek) számára;

Or. en
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Módosítás 626
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) állami foglalkoztatási szolgálatok 
és szociális partnerek határokon átnyúló 
partnerségeinek támogatása a határokon 
átnyúló munkaerőpiac előmozdítása, 
valamint a határ menti térségekben a 
tisztességes feltételek melletti, határokon 
átnyúló mobilitás elősegítése érdekében;

Or. de

Módosítás 627
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a közfoglalkoztatási szolgálatok és 
a szociális partnerek közötti, határon 
átnyúló partnerségek támogatása a 
határon átnyúló munkaerőpiac, valamint 
a magas szintű szociális feltételek mellett 
megvalósuló határon átnyúló mobilitás 
határ menti területeken történő 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 628
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a közfoglalkoztatási szolgálatok, a 
civil társadalom és a szociális partnerek 
közötti, határon átnyúló partnerségek 
támogatása a határon átnyúló 
munkaerőpiac, valamint a tisztességes 
feltételek mellett megvalósuló határon 
átnyúló mobilitás előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 629
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a munkavállalók felvételét és 
elhelyezkedését az állásajánlatok és 
álláspályázatok – többek között határon 
átnyúló partnerségek keretében történő –
cseréje révén támogató EURES-
szolgáltatások nyújtásának támogatása;

Or. en

Módosítás 630
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a munkavállalók önkéntes 
földrajzi mobilitásának méltányos módon 
történő előmozdítása és a 
munkalehetőségek növelése kiváló 
minőségű és befogadó, nyitott és mindenki 
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számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával, 
egyidejűleg Unió-szerte tiszteletben tartva 
a munkavállalói jogokat, beleértve a 
szabad mozgást is;

Or. de

Módosítás 631
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a munkavállalók magas szintű 
szociális feltételek mellett megvalósuló 
önkéntes földrajzi mobilitásának 
előmozdítása és a munkalehetőségek 
számának növelése kiváló minőségű és 
befogadó, nyitott és mindenki számára 
hozzáférhető uniós munkaerőpiacok 
létrehozásával, egyidejűleg uniószerte 
tiszteletben tartva a munkavállalói 
jogokat;

Or. en

Módosítás 632
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a munkavállalók tisztességes 
feltételek mellett megvalósuló önkéntes 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek számának növelése 
kiváló minőségű, hozzáférhető és 
befogadó munkaerőpiacok létrehozásával, 
egyidejűleg uniószerte tiszteletben tartva a 



PE628.408v01-00 56/124 AM\1163931HU.docx

HU

munkavállalói jogokat;

Or. en

Módosítás 633
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett 
személyeket foglalkoztató –
mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett 
személyek számára minőségi 
munkafeltételeket és 
társadalombiztosításhoz való hozzáférést 
biztosító – mikrovállalkozások számára 
történő mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása a bevált 
szakpolitikai gyakorlatok – mint például a 
mikro-, kis- és közepes méretű szervezetek 
számára hatékony beszerzési 
megközelítések – beazonosításának és 
érvényesítésének elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 634
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett 
személyeket foglalkoztató –
mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett
helyzetben lévő személyeket foglalkoztató, 
valamint a hátrányos szociális hátterű 
vállalkozó által működtetett –
mikrovállalkozások és szociális 
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kidolgozásának támogatása; szövetkezetek számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásának
támogatása;

Or. en

Módosítás 635
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett
személyeket foglalkoztató –
mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben levő személyeket foglalkoztató 
– mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

Or. es

Módosítás 636
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

f) az uniós szintű hálózatépítés és a 
transznacionális együttműködés
támogatása, valamint a releváns érdekelt 
felekkel és azok között folytatott párbeszéd 
erősítése a 4. cikkben említett területeken, 
továbbá a szóban forgó érdekelt felek 
intézményi kapacitásának kiépítéséhez való 
hozzájárulás, ideértve a közfoglalkoztatási 
szolgálatokat, a szociális biztonsággal 
kapcsolatos intézményeket, a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákban részt vevő kulcsfontosságú 
érdekelt feleket, a mikrofinanszírozási 
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intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

Or. en

Módosítás 637
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság, valamint a nem 
kormányzati szervezetek számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

Or. en

Módosítás 638
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 

(A magyar változatot nem érinti.)
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érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

Or. es

Módosítás 639
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a nem kormányzati 
szervezeteket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

Or. en

Módosítás 640
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 4. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

f) az uniós szintű hálózatépítés, 
valamint a releváns érdekelt felekkel és 
azok között folytatott párbeszéd 
támogatása a 3. cikkben említett 
területeken, továbbá a szóban forgó 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
kiépítéséhez való hozzájárulás, ideértve a 
közfoglalkoztatási szolgálatokat, a 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
intézményeket, a mikrofinanszírozási 
intézményeket és a szociális vállalkozások 
és a szociális gazdaság számára 
finanszírozást nyújtó intézményeket;

Or. en

Módosítás 641
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szociális vállalkozások 
fejlődésének, valamint egy szociális 
beruházási piac kialakulásának
támogatása, előmozdítva az állami és a 
magánszféra közötti interakciókat, 
valamint a szóban forgó piacon az 
alapítványok és emberbarát szereplők 
részvételét;

g) a szociális vállalkozások 
fejlődésének támogatása;

Or. en

Módosítás 642
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szociális vállalkozások 
fejlődésének, valamint egy szociális 
beruházási piac kialakulásának támogatása, 
előmozdítva az állami és a magánszféra 
közötti interakciókat, valamint a szóban 
forgó piacon az alapítványok és emberbarát 
szereplők részvételét;

g) a szociális gazdasági vállalkozások 
fejlődésének, valamint egy szociális 
beruházási piac kialakulásának támogatása, 
előmozdítva az állami és a magánszféra 
közötti interakciókat, valamint a szóban 
forgó piacon az alapítványok és emberbarát 
szereplők részvételét;

Or. es

Módosítás 643
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szociális vállalkozások 
fejlődésének, valamint egy szociális 
beruházási piac kialakulásának támogatása, 
előmozdítva az állami és a magánszféra 
közötti interakciókat, valamint a szóban 
forgó piacon az alapítványok és emberbarát 
szereplők részvételét;

g) a szociális vállalkozások 
fejlődésének, valamint egy szociális 
beruházási piac kialakulásának támogatása, 
előmozdítva az állami és a magánszféra 
közötti interakciókat, valamint a szóban 
forgó piacon az alapítványok, társadalmi 
szervezetek és emberbarát szereplők 
részvételét;

Or. en

Módosítás 644
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének és különösen a 
gyermekek társadalmi befogadására 
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között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás) 
kidolgozásához; 

vonatkozó 11. elvének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, koragyermekkori nevelés 
és gondozás, idősgondozás, 
akadálymentességi követelmények, az 
intézményi ellátásról a családi és 
közösségi gondozási szolgáltatásokra 
történő átállás, valamint oktatás és képzés, 
egészségügyi ellátás és hosszú távú 
gondozás) kidolgozásához; 

Or. en

Módosítás 645
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás) 
kidolgozásához; 

h) támogatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között energiahatékony lakhatás, 
gyermekgondozás, valamint oktatás és 
képzés, egészségügyi ellátás, hosszú távú 
gondozás és idősgondozás, valamint az 
intézményi ellátásról a közösségi 
gondozásra való átállás) kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 646
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete fenntartható 
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között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás) 
kidolgozásához; 

fejlesztési céljainak végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás, valamint 
közösségvezérelt fejlesztési stratégiák) 
kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 647
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás) 
kidolgozásához;

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás, beleértve 
a fogyatékossággal élő személyekkel 
kapcsolatos akadálymentességi 
követelményeket) kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 648
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) transznacionális együttműködés 
támogatása az innovatív megoldások 
transzferének meggyorsítása és 
fejlesztésének előmozdítása érdekében, 
különösen a foglalkoztatás, a készségek és 
a társadalmi befogadás területén, egész 
Európában.

i) a szociális innovációk 
beazonosítása és validálása, a jelentős 
hatásúnak bizonyuló modellek és 
megközelítések határokon átnyúló 
terjesztése, valamint a transznacionális 
együttműködés támogatása és a 
tagállamok között a szakpolitikai téren 
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történő egymástól való tanulás 
előmozdítása az innovatív megoldások 
transzferének meggyorsítása és 
fejlesztésének előmozdítása érdekében, 
különösen a foglalkoztatás, a készségek és 
a társadalmi befogadás területén, egész 
Európában.

Or. en

Módosítás 649
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) transznacionális együttműködés 
támogatása az innovatív megoldások 
transzferének meggyorsítása és 
fejlesztésének előmozdítása érdekében, 
különösen a foglalkoztatás, a készségek és 
a társadalmi befogadás területén, egész 
Európában;

i) transznacionális együttműködés 
támogatása az innovatív megoldások 
transzferének meggyorsítása és 
fejlesztésének előmozdítása érdekében,
különösen a szegénység elleni küzdelem, a 
foglalkoztatás, a készségek és a társadalmi 
befogadás területén, egész Európában;

Or. en

Módosítás 650
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az alkalmazandó szociális és 
munkaügyi normák végrehajtásának 
támogatása a globalizáció és a 4. cikkben 
említett területekre vonatkozó uniós 
szakpolitikák külső dimenziójának 
kiaknázása keretében.

j) az alkalmazandó szociális és 
munkaügyi normák végrehajtásának 
támogatása a globalizáció és a 3. cikkben 
említett területekre vonatkozó uniós 
szakpolitikák külső dimenziójának 
kiaknázása keretében.
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Or. en

Módosítás 651
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk

Tematikus koncentráció és finanszírozás

Az ESZA+ pénzügyi keretösszegnek a 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra 
vonatkozó ágra jutó, az 5b. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
részét az alábbi indikatív százalékos 
megoszlás szerint kell felosztani az egész 
időszakra vonatkozóan a -23. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzések között:

a) 55% az 1. egyedi célkitűzés 
számára;

b) 18% a 2. egyedi célkitűzés 
számára;

c) 18% a 3. egyedi célkitűzés 
számára.

Or. en

Indokolás

Ahogyan arról az intézmények a salátarendeletről folytatott tárgyalások során 
megállapodtak.

Módosítás 652
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kizárólag a 3. és a 4. cikkben 
említett célkitűzésekre irányuló 
intézkedések finanszírozhatók.

(1) Kizárólag a 3., a -23. és a 
23. cikkben említett célkitűzésekre 
irányuló intézkedések finanszírozhatók.

Or. en

Módosítás 653
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a készségek és a képesítések 
elismerése a munkaerőpiacra való 
bejutásnak és a munkaerő mobilitásának 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 654
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. határon átnyúló partnerségek és 
támogató szolgáltatások a határ menti 
régiókban;

i. az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és szociális partnerek alkotta 
határon átnyúló partnerségek kiépítése és
tevékenységei, valamint az általuk a határ 
menti ingázók, a munkavállalók, az 
álláskeresők és a munkaadók 
tájékoztatása, tanácsokkal való ellátása és 
közvetítése céljából biztosított többnyelvű
támogató szolgáltatások a határ menti 
régiókban;

Or. de
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Módosítás 655
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. határon átnyúló partnerségek és 
támogató szolgáltatások a határ menti 
régiókban;

i. a közfoglalkoztatási szolgálatokat 
és a szociális partnereket magukban 
foglaló, határon átnyúló partnerségek 
szerkezete és tevékenységei, valamint az 
általuk a határ menti régiókban a határt 
átlépő ingázók, munkavállalók, 
munkakeresők és munkáltatók 
tájékoztatása, a részükre történő 
tanácsadás, illetve munkaközvetítés 
céljából nyújtott többnyelvű támogató 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 656
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. határon átnyúló partnerségek és 
támogató szolgáltatások a határ menti 
régiókban;

i. határon átnyúló partnerségek és 
támogató szolgáltatások, amelyek 
tájékoztatást, tanácsadást és 
munkaközvetítést biztosítanak a 
munkavállalók – beleértve a 
tanulószerződéses tanulókat, a 
gyakornokokat és az ingázókat is –, 
valamint az álláskeresők és a munkaadók 
számára a határ menti régiókban;

Or. en
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Módosítás 657
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az egész Unióra kiterjedő, uniós 
szintű foglalkoztatási mobilitási rendszer
az azonosított munkaerőpiaci 
hiányosságokkal küzdő területeken az 
üres álláshelyek betöltése céljából;

ii. az egész Unióra kiterjedő, uniós 
szintű foglalkoztatási mobilitási rendszer 
az üres álláshelyek betöltése céljából;

Or. en

Módosítás 658
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozások támogatása többek között 
vegyesfinanszírozási műveletekkel, például 
aszimmetrikus kockázatmegosztással vagy 
a tranzakciós költségek csökkentésével, 
továbbá a szociális infrastruktúra és 
készségek fejlesztésének támogatásával;

iii. a mikrofinanszírozás és a szociális 
gazdasági vállalkozások támogatása 
többek között vegyesfinanszírozási 
műveletekkel, például aszimmetrikus 
kockázatmegosztással vagy a tranzakciós 
költségek csökkentésével, továbbá a 
szociális infrastruktúra és készségek 
fejlesztésének támogatásával;

Or. es

Módosítás 659
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az ág végrehajtásához kapcsolódó 
iránymutatást, információkat és 
segítségnyújtást biztosító nemzeti 
kapcsolattartók;

ii. az ág végrehajtásához kapcsolódó 
iránymutatást, információkat és 
segítségnyújtást biztosító nemzeti 
kapcsolattartók, valamint az egyedi 
célkitűzésekhez kapcsolódóan egész életen 
át tartó tanulási és felnőttoktatási 
lehetőségeket biztosító nemzeti 
platformok;

Or. en

Módosítás 660
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a részt vevő országok 
közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a mikrofinanszírozási 
intézmények, a szociális vállalkozások 
számára finanszírozást nyújtó intézmények 
vagy más szociális beruházással foglalkozó 
szereplők, valamint hálózatépítés;

iii. a részt vevő országok 
közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a mikrofinanszírozási 
intézmények, a szociális gazdaság és a 
szociális vállalkozások számára 
finanszírozást nyújtó intézmények vagy 
más szociális beruházással foglalkozó 
szereplők, valamint hálózatépítés;

Or. en

Módosítás 661
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a részt vevő országok iii. a részt vevő országok 
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közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a mikrofinanszírozási 
intézmények, a szociális vállalkozások 
számára finanszírozást nyújtó intézmények 
vagy más szociális beruházással foglalkozó 
szereplők, valamint hálózatépítés;

közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a pályaorientációs 
tanácsadó szolgálatok, a 
mikrofinanszírozási intézmények, a 
szociális vállalkozások számára 
finanszírozást nyújtó intézmények vagy 
más szociális beruházással foglalkozó 
szereplők, valamint hálózatépítés;

Or. en

Módosítás 662
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a részt vevő országok 
közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a mikrofinanszírozási 
intézmények, a szociális vállalkozások 
számára finanszírozást nyújtó intézmények 
vagy más szociális beruházással foglalkozó 
szereplők, valamint hálózatépítés;

iii. a részt vevő országok 
közigazgatása, a szociális biztonsági 
intézmények és a munkaerő mobilitásának 
elősegítéséért felelős foglalkoztatási 
szolgáltatások, a mikrofinanszírozási 
intézmények, a szociális gazdasági 
vállalkozások számára finanszírozást 
nyújtó intézmények vagy más szociális 
beruházással foglalkozó szereplők, 
valamint hálózatépítés;

Or. es

Módosítás 663
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. érdekelt felek a transznacionális iv. szociális partnerek és érdekelt 
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együttműködésre figyelemmel; felek a transznacionális és határon átnyúló
együttműködésre figyelemmel;

Or. en

Módosítás 664
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. érdekelt felek a transznacionális 
együttműködésre figyelemmel;

iv. érdekelt felek (például szociális 
partnerek) a transznacionális és a 
határokon átnyúló együttműködésre 
figyelemmel;

Or. de

Módosítás 665
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. érdekelt felek a transznacionális 
együttműködésre figyelemmel;

iv. szociális partnerek és egyéb 
érdekelt felek a transznacionális és határon 
átnyúló együttműködésre figyelemmel;

Or. en

Módosítás 666
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – d pont - iv alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a Tanács elnöksége által szervezett 
események, konferenciák és 
szemináriumok.

törölve

Or. en

Módosítás 667
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A munkaprogram végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtás, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedések, ideértve az 
információtechnológiai rendszereket is.

Or. en

Módosítás 668
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A határokon átnyúló partnerségek 
vagy a pályázati felhívások keretében 
finanszírozott érdekelt felek által 
végrehajtott, a (2) bekezdésben felsorolt 
támogatható intézkedéseket főszabály 
szerint az összességében támogatható 
kiadások 95%-ában az Unió 
társfinanszírozza. Az említett felső 
korlátot meghaladó pénzügyi támogatás 
csak kellően indokolt, kivételes esetekben 
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nyújtható.

Or. de

Módosítás 669
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A határon átnyúló partnerségek 
vagy érdekelt felek (2) bekezdésben 
említett támogatható intézkedéseit az Unió 
a teljes elszámolható kiadások 95%-ának 
értékében társfinanszírozza. Ezen 
túlmenően kizárólag kellően indokolt, 
kivételes körülmények esetén adható 
pénzügyi támogatás.

Or. en

Módosítás 670
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

Irányítás

(1) A Bizottság a foglalkoztatásra és a 
szociális innovációra vonatkozó ág 
munkaprogramjaival, prioritásaikkal és 
stratégiai irányvonalaikkal, valamint 
végrehajtásukkal kapcsolatban 
konzultációt folytat az Unión belüli 
érdekelt felekkel, így különösen a szociális 
partnerekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel.

(2) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
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Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokért felelős 
főigazgatók csoportjával és a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal 
létrehozza a szükséges kapcsolatokat 
annak biztosítása érdekében, hogy 
rendszeresen és megfelelően tájékoztassa 
őket a program végrehajtásának 
eredményeiről. A Bizottság a program 
szempontjából releváns politikákkal, 
eszközökkel és fellépésekkel foglalkozó 
többi bizottságot is tájékoztatja.

(3) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág keretében 
végrehajtott intézkedések eredményeiről 
rendszeres jelleggel megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága, továbbá a szociális 
partnerek és a nagyközönség számára, és 
ezen eredményeket terjeszteni annak 
érdekében, hogy hatásuk, 
fenntarthatóságuk és uniós hozzáadott 
értékük a lehető legnagyobb legyen.

Or. de

Módosítás 671
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

Irányítás

(1) A Bizottság konzultációt folytat az 
unióbeli érdekelt felekkel – különösen a 
szociális partnerekkel és a társadalmi 
szervezetekkel – a foglalkoztatási és a 
szociális innovációs munkaprogramokról, 
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azok prioritásairól, stratégiai 
orientációjáról és végrehajtásáról.

(2) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokért felelős 
főigazgatók csoportjával és a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal 
létrehozza a szükséges kapcsolatokat 
annak biztosítása érdekében, hogy 
rendszeresen és megfelelően tájékoztassa 
őket a program végrehajtásának 
eredményeiről. A Bizottság a program 
szempontjából releváns stratégiákkal, 
eszközökkel és fellépésekkel foglalkozó 
többi bizottságot is tájékoztatja.

(3) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág keretében 
végrehajtott intézkedések eredményeiről 
rendszeres jelleggel és megfelelő 
formában tájékoztatást kell nyújtani, és 
azt továbbítani kell az Európai Parlament, 
a Tanács, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, valamint a Régiók 
Bizottsága, továbbá a szociális partnerek 
és a nagyközönség részére, a nevezett 
eredmények uniós szintű hatásának, 
fenntarthatóságának és hozzáadott 
értékük maximalizálásának érdekében.

Or. en

Indokolás

The employment and social innovation strand requires close monitoring by the social 
partners and civil society actors as well as by the relevant bodies and committees. In contrast 
to the health strand, the draft regulation does not contain an article on governance for the 
employment and social innovation strand. This should be included as a separate article. 
Paragraph 1 is in line with the ESF+ draft regulation regarding the health strand (Article 29) 
and identifies the stakeholders responsible for the employment and social innovation strand. 
Paragraph 2 is taken from the EaSI Regulation (Article 8) and names the competent 
committees at European level which should be involved. Paragraph 3 is also taken from the 
EaSI Regulation (Article 9(2)) and establishes the link with the European Parliament, the 
EESC, the CoR and the social partners and the public.
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Módosítás 672
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

Irányítás

(1) A Bizottság konzultációt folytat az 
unióbeli érdekelt felekkel – különösen a 
szociális partnerekkel, a társadalmi 
szervezetekkel, valamint a regionális és a 
helyi hatóságokkal – a foglalkoztatási és a 
szociális innovációs munkaprogramokról, 
azok prioritásairól, stratégiai 
orientációjáról és végrehajtásáról.

(2) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokért felelős 
főigazgatók csoportjával és a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal 
létrehozza a szükséges kapcsolatokat 
annak biztosítása érdekében, hogy 
rendszeresen és megfelelően tájékoztassa 
őket a program végrehajtásának 
eredményeiről. A Bizottság a program 
szempontjából releváns stratégiákkal, 
eszközökkel és fellépésekkel foglalkozó 
többi bizottságot is tájékoztatja.

(3) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág keretében 
végrehajtott intézkedések eredményeiről 
rendszeres jelleggel és megfelelő 
formában tájékoztatást kell nyújtani az 
Európai Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága, továbbá a szociális 
partnerek és a nagyközönség számára, a 
nevezett eredmények uniós szintű 
hatásának, fenntarthatóságának és 
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hozzáadott értékük maximalizálásának 
érdekében.

Or. en

Módosítás 673
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

Irányítás

(1) A Bizottság konzultációt folytat az 
unióbeli érdekelt felekkel – különösen a 
szociális partnerekkel és a társadalmi 
szervezetekkel – a foglalkoztatási és a 
szociális innovációs munkaprogramokról, 
azok prioritásairól, stratégiai 
orientációjáról és végrehajtásáról.

(2) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokért felelős 
főigazgatók csoportjával és a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal 
létrehozza a szükséges kapcsolatokat 
annak biztosítása érdekében, hogy 
rendszeresen és megfelelően tájékoztassa 
őket e programok végrehajtásának 
eredményeiről. A Bizottság a 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra 
vonatkozó ág szempontjából releváns 
politikákkal, eszközökkel és fellépésekkel 
foglalkozó többi bizottságot is tájékoztatja.

Or. en
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Módosítás 674
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kizárólag a 3. és a 4. cikkben 
említett célkitűzéseket végrehajtó 
intézkedések finanszírozhatók.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a 27. cikk (1) bekezdését ismétli meg. A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág tekintetében ezt a rendelkezést a támogatható intézkedéseket 
meghatározó cikk tartalmazza.

Módosítás 675
Georgi Pirinski

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. Az egyetemes egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés előmozdítását 
célzó szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozása és végrehajtása

Or. en

Módosítás 676
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. A tagállamok olyan 
tudástranszferrel való támogatása, amely 
hasznos az eredményesebb, hozzáférhetőbb 
és ellenállóbb egészségügyi rendszereket, 
valamint a megfelelőbb egészségfejlesztést 
és betegségmegelőzést célzó és konkrétan 
az európai szemeszterben meghatározott 
kihívásokkal foglalkozó nemzeti 
reformfolyamatok szempontjából

iii. A tagállamok olyan 
tudástranszferrel való támogatása, amely 
hasznos az eredményesebb, 
hozzáférhetőbb, megkülönböztetésmentes, 
befogadóbb és ellenállóbb egészségügyi 
rendszereket, valamint a megfelelőbb 
egészségfejlesztést és betegségmegelőzést 
célzó és konkrétan az európai 
szemeszterben meghatározott kihívásokkal 
foglalkozó nemzeti reformfolyamatok 
szempontjából

Or. en

Módosítás 677
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A munkaprogram végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtás, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedések, ideértve az 
információtechnológiai rendszereket is.

Or. en

Módosítás 678
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós finanszírozás formái és a Az uniós finanszírozás formái
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végrehajtás módszerei

Or. en

Módosítás 679
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ág a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában finanszírozást nyújthat, ideértve 
különösen a támogatásokat, díjakat, 
beszerzéseket és az olyan nemzetközi 
szervezetekbe történő önkéntes 
befizetéseket, amelyeknek az Unió tagja, 
vagy amelyek munkájában részt vesz.

(1) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ág a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában finanszírozást nyújthat, ideértve 
különösen a támogatásokat, díjakat, 
beszerzéseket és az olyan nemzetközi 
szervezetek részére fizetett
hozzájárulásokat, amelyeknek az Unió 
tagja, vagy amelyek munkájában részt 
vesz.

Or. en

Módosítás 680
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat közvetlenül a 
költségvetési rendeletben előírt módon 
vagy pedig közvetetten a költségvetési 
rendelet [61. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában] említett szervek útján kell 
végrehajtani.

törölve
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Or. en

Indokolás

A végrehajtási módszereket a 3a. cikk tartalmazza.

Módosítás 681
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Munkaprogram és koordináció Munkaprogram

Or. en

Indokolás

A koordinációról a 3c. cikk rendelkezik.

Módosítás 682
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

(1) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[110]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett munkaprogramok meghatározása 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogad el. E felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 38. cikknek 
megfelelően kell elfogadni.

(3) A munkaprogramok adott esetben 
hároméves futamidőre szólnak, és 
tartalmazzák a finanszírozandó 
tevékenységek leírását, az Unió által 
támogatandó tevékenységek 
kiválasztására vonatkozó eljárást, a 
földrajzi lefedettséget, a célközönséget és 
egy indikatív végrehajtási időkeretet. A 
munkaprogram tartalmazza az egyes 
operatív célkitűzésekre elkülönített 
indikatív összegeket.

(4) A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Bizottságot, hogy jelenjen 
meg a bizottság előtt az (1) bekezdésben 
említett munkaprogram tervezetének 
megvitatása céljából, mielőtt a Bizottság 
elfogadná a munkaprogramot 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust.

Or. en

Módosítás 683
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján éves munkaprogramokat fogad el, 
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amelyeknek meg kell határozniuk többek 
között a végrehajtandó intézkedéseket, 
ideértve a pénzügyi források indikatív 
elosztását is. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 39. cikk (2a) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A közvetlen és közvetett irányítási ágban egyértelművé kell tenni, hogy a munkaprogramokat 
hogyan hagynák jóvá. Rendkívül kívánatos a tagállamok és az Európai Parlament bevonása 
ebbe a folyamatba.

Módosítás 684
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A Bizottság a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett munkaprogramok 
létrehozása céljából, a foglalkoztatásra és 
a szociális innovációra vonatkozó, 
valamint az egészségügyi ág kiegészítése 
érdekében. A munkaprogram adott esetben 
meghatározza a vegyesfinanszírozási 
műveletekre fenntartott teljes összeget.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a Tajani elnök úr 2018. szeptember 18-i levelében foglalt 
útmutatással, miszerint „az olyan elemeket, mint például a célkitűzések és prioritások, a 
tágabb értelemben vett pénzügyi juttatások, a támogathatósági, kiválasztási és odaítélési 
kritériumok, feltételek, fogalommeghatározások és a számítási módszerek, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni.”
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Módosítás 685
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget. A 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra 
vonatkozó ág esetében többéves 
munkaprogramokat és uniós támogatási 
megállapodásokat kell előirányozni az 
intézkedésért felelős felekkel.

Or. de

Módosítás 686
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó, valamint az 
egészségügyi ágat a költségvetési rendelet 
[108]. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogram adott 
esetben meghatározza a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget. A 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra 
vonatkozó ág tekintetében a többéves 
munkaprogramokat és az uniós 
finanszírozási megállapodásokat a 
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projektmenedzser rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 687
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság előmozdítja a szinergiákat és 
eredményes koordinációról gondoskodik 
az ESZA+ egészségügyi ága és a 
reformtámogató program – többek között 
a reformösztönző eszköz és a technikai 
támogatási eszköz – között.

törölve

Or. en

Indokolás

A koordinációról a 3c. cikk rendelkezik.

Módosítás 688
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Meg kell határozni az ágak 
végrehajtásának és a 4. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeknek a 
nyomon követésére szolgáló mutatókat, 
valamint a 23. és a 26. cikkben 
meghatározott operatív célkitűzéseket.

(1) Meg kell határozni az ágak 
végrehajtásának és a 4. cikkben 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeknek a 
nyomon követésére szolgáló mutatókat, 
valamint a 23. és a 26. cikkben 
meghatározott operatív célkitűzéseket.
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Or. en

Módosítás 689
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben foglalt 
mutatók kiegészítésére vagy módosítására 
vonatkozóan, amennyiben ezt 
szükségesnek ítéli az ágak végrehajtása 
alakulásának tényleges értékeléséhez.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IIa. és a III. mellékletben 
foglalt mutatók kiegészítésére vagy 
módosítására vonatkozóan, amennyiben ezt 
szükségesnek ítéli az ágak végrehajtása 
alakulásának tényleges értékeléséhez.

Or. en

Módosítás 690
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ágak rendszeres nyomon 
követése, valamint szakpolitikai és 
finanszírozási prioritásainak szükséges 
kiigazítása érdekében a Bizottság előzetes 
mennyiségi és minőségi nyomonkövetési 
jelentést készít az első évről, azt követően 
pedig három jelentést készít egymást 
követő kétéves időszakokról, és elküldi 
azokat az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentéseket tájékoztatás 
céljából el kell küldeni az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának is. A jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ágak eredményeit és 
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azt, hogy milyen mértékben alkalmazták a 
nők és férfiak közötti egyenlőségre és 
annak érvényesítésére vonatkozó elveket, 
valamint a megkülönböztetésmentességre 
vonatkozó megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, az ágak 
tevékenységei során. A jelentéseket az 
ágak átláthatóságának növelése 
érdekében nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 691
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ágak időközi értékelését a 
végrehajtásukról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb az ágak végrehajtásának 
kezdetét követő négy évvel lehet elvégezni.

(2) Az ágak félidős értékelését 
2024. december 31-ig kell elvégezni a 
célkitűzéseik teljesítésében elért 
eredmények mennyiségi és minőségi 
alapú felmérése, az Unión belüli szociális 
környezet alakítása, az uniós jogszabályok 
által bevezetett minden számottevő 
változtatás, az ágak forrásfelhasználása 
hatékonyságának megállapítása és az 
uniós hozzáadott érték megállapítása 
érdekében. A félidős értékelés eredményeit 
ismertetni kell az Európai Parlamenttel és 
a Tanáccsal.

Or. en

Módosítás 692
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó, valamint az egészségügyi ág, 
továbbá az azokhoz kapcsolódó 
intézkedések és eredmények 
vonatkozásában. A foglalkoztatásra és 
szociális innovációra vonatkozó, valamint 
az egészségügyi ághoz rendelt pénzügyi 
forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 4., 
23. és 26. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó, valamint az egészségügyi ág, 
továbbá az azokhoz kapcsolódó 
intézkedések és eredmények 
vonatkozásában. A foglalkoztatásra és 
szociális innovációra vonatkozó, valamint 
az egészségügyi ághoz rendelt pénzügyi 
forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó kommunikáció 
költségeinek fedezésére is kell fordítani, 
amelyek kapcsolódnak a 4., 23. és 
26. cikkben említett célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 693
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 15. cikk (6) 
bekezdése, a 21. cikk (5) bekezdése és a 
33. cikk (3) bekezdése szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. 
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cikk (6) bekezdésében, a 21. cikk (5) 
bekezdésében és a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel28.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(6) A 15. cikk (6) bekezdése, a 21. cikk 
(5) bekezdése és a 33. cikk (3) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

28 HL L 123., 2016.5.12., 13. o.

Or. de
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Módosítás 694
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 15. cikk 
(6) bekezdése, a 21. cikk (5) bekezdése és 
a 33. cikk (3) bekezdése szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 15. cikk 
(2) bekezdése, a 21. cikk (5) bekezdése, a 
32. cikk (2) bekezdése és a 33. cikk 
(3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása határozatlan 
időre szól e rendelet hatálybalépésének 
napjától.

Or. en

Módosítás 695
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(5) bekezdésében és a 33. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(5) bekezdésében, a 32. cikk 
(2) bekezdésében és a 33. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en
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Módosítás 696
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 15. cikk (6) bekezdése, a 21. cikk 
(5) bekezdése és a 33. cikk (3) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 15. cikk (6) bekezdése, a 21. cikk 
(5) bekezdése, a 32. cikk (2) bekezdése és 
a 33. cikk (3) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 697
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági eljárás a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág esetében

Bizottsági eljárás az ESZA+ esetében

Or. en

Indokolás

A bizottsági eljárás nem korlátozódhat a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ágra, hanem 
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a foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó, valamint az egészségügyi ágra is 
alkalmazni kell.

Módosítás 698
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 
5. cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat kapcsolódik a 32. cikkre vonatkozó korábbi módosítási javaslathoz.

Módosítás 699
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EUMSZ 163. cikke szerinti bizottság Az EUMSZ 163. cikke szerinti ESZA+-
bizottság

Or. en

Módosítás 700
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Soraya Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában az 
EUMSZ 163. cikke alapján létrehozott
bizottság (az ESZA+-bizottság) támogatja.

(1) A Bizottságot munkájában az 
EUMSZ 163. cikkén alapuló, kibővített
bizottság (az ESZA+-bizottság) támogatja.
Az átláthatóság és a kiegyensúlyozott 
képviselet biztosítása érdekében a 
bizottság összetételét a Bizottság hagyja 
jóvá.

Or. en

Módosítás 701
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, a civil 
társadalomnak a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet1 6. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja szerinti képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) .../... rendelete (...) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi 
és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról (HL ..., ..., 
.... o.)
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Or. en

Módosítás 702
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, valamint a 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
6. cikke (1) bekezdésének c) pontjával 
összhangban a civil társadalom egy 
képviselőjét, továbbá minden tag esetében 
kinevez egy póttagot is. A póttag a tag 
távollétében automatikusan jogosult az 
eljárásban való részvételre.

Or. de

Módosítás 703
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, az érintett 
társadalmi szervezetek egy képviselőjét, az 
egyenlőséggel foglalkozó szervek vagy 
más független emberi jogi intézmények 
egy képviselőjét, továbbá minden tag 
esetében kinevez egy póttagot is. A póttag 
a tag távollétében automatikusan jogosult 
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az eljárásban való részvételre.

Or. en

Módosítás 704
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, a társadalmi 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

Or. en

Módosítás 705
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, a civil 
társadalom egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

Or. en
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Módosítás 706
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket, az érintett társadalmi 
szervezeteket, valamint az egyenlőséggel 
foglalkozó szerveket uniós szinten 
képviselő minden szervezet egy-egy 
képviselője.

Or. en

Módosítás 707
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói, a munkáltatói és a szociális 
társadalmi szervezeteket uniós szinten 
képviselő minden szervezet egy-egy 
képviselője.

Or. en

Módosítás 708
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói, a munkáltatói és a 
társadalmi szervezeteket uniós szinten 
képviselő minden szervezet egy-egy 
képviselője.

Or. en

Módosítás 709
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket, valamint a civil társadalmat
uniós szinten képviselő minden szervezet 
egy-egy képviselője.

Or. de

Módosítás 710
Elena Gentile

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói, a munkáltatói szervezeteket
és a civil társadalmat uniós szinten 
képviselő minden szervezet egy-egy 
képviselője.

Or. en
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Módosítás 711
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESZA+-bizottság meghívhatja 
az üléseire az Európai Beruházási Bank 
és az Európai Beruházási Alap 
képviselőit, valamint az érintett társadalmi 
szervezetek képviselőit.

Or. en

Indokolás

Frissített jelenlegi rendelet

Módosítás 712
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESZA+-bizottságban biztosítani 
kell a nemek közötti egyensúlyt, valamint 
a kisebbségi és más kirekesztett csoportok 
megfelelő képviseletét.

Or. en

Módosítás 713
Claude Rolin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ESZA+-nak a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásához való 
hozzájárulásával kapcsolatos kérdések, 
többek között országspecifikus ajánlások 
és szemeszterekhez kapcsolódó prioritások 
(nemzeti reformprogramok stb.);

a) az ESZA+-nak a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásához való 
hozzájárulásával kapcsolatos kérdések;

Or. fr

Módosítás 714
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ESZA+-nak a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásához való 
hozzájárulásával kapcsolatos kérdések, 
többek között országspecifikus ajánlások 
és szemeszterekhez kapcsolódó prioritások 
(nemzeti reformprogramok stb.);

a) az ESZA+-nak a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásához való 
hozzájárulásával kapcsolatos kérdések, 
többek között országspecifikus ajánlások 
és szemeszterekhez kapcsolódó prioritások 
(nemzeti reformprogramok, 
országjelentések stb.);

Or. en

Módosítás 715
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 11. cikkben előírt programozási 
prioritások reszponzivitásának a Bizottság 
általi értékelésével kapcsolatos kérdések.

Or. en
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Módosítás 716
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA+-bizottság az érvényesen leadott 
szavazatok abszolút többségével fogadja el 
véleményét, és azt tájékoztatásul 
továbbítják az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának. A Bizottság tájékoztatja az 
ESZA+-bizottságot arról, hogy milyen 
módon vette figyelembe véleményeit.

Az ESZA+-bizottság az érvényesen leadott 
szavazatok abszolút többségével fogadja el 
véleményét, és azt tájékoztatásul 
továbbítják az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának. A Bizottság írásban
tájékoztatja az ESZA+-bizottságot arról, 
hogy milyen módon vette figyelembe 
véleményeit.

Or. en

Módosítás 717
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ESZA+-bizottság 
munkacsoportokat hozhat létre az ESZA+
minden egyes ága tekintetében.

(6) Az ESZA+-bizottság 
munkacsoportokat hoz létre az (új) 9–
10c. cikkben meghatározott minden egyes 
programozási prioritás tekintetében. Az 
ESZA+-bizottság további 
munkacsoportokat is felállíthat.

Or. en

Módosítás 718
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ESZA+-bizottság 
munkacsoportokat hozhat létre az ESZA+ 
minden egyes ága tekintetében.

(6) Az ESZA+-bizottság 
munkacsoportokat hozhat létre.

Or. en

Módosítás 719
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
ra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A társadalmi kohézió és a szociális jogok 
ágára vonatkozó átmeneti rendelkezések

Or. en

Módosítás 720
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2027. december 31-ig be nem 
fejezett intézkedésekkel kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátása céljából 
szükség esetén előirányzatok állíthatók be 
a 2027 utáni költségvetésbe az 5. cikk 
(6) bekezdésében meghatározott kiadások 
[technikai és adminisztrációs 
segítségnyújtás] fedezésére.

(3) A 2027. december 31-ig be nem 
fejezett intézkedésekkel kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátása céljából 
szükség esetén előirányzatok állíthatók be 
a 2027 utáni költségvetésbe a 24. cikk 
(2) bekezdésének da) pontjában és a 
27. cikk (2) bekezdésének da) pontjában
meghatározott kiadások [technikai és 
adminisztrációs segítségnyújtás] 
fedezésére.
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Or. en

Módosítás 721
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI 
2014–2020) keretében létrehozott 
finanszírozási eszközökből átirányított 
összegeket az XXX rendelet által 
létrehozott InvestEU alap „szociális 
ablakának” finanszírozási eszközeibe kell
befektetni.

(4) A foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI 
2014–2020) keretében létrehozott 
finanszírozási eszközökből átirányított 
összegeket az ESZA+ foglalkoztatásra és 
szociális innovációra vonatkozó ágaiba
kell befektetni.

Or. de

Módosítás 722
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI 
2014–2020) keretében létrehozott 
finanszírozási eszközökből átirányított 
összegeket az XXX rendelet által 
létrehozott InvestEU alap „szociális 
ablakának” finanszírozási eszközeibe kell 
befektetni.

(4) A foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI 
2014–2020) keretében létrehozott 
finanszírozási eszközökből átirányított 
összegeket az ESZA+ foglalkoztatásra és
szociális innovációra vonatkozó ágába
kell befektetni.

Or. en

Módosítás 723
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-



AM\1163931HU.docx 103/124 PE628.408v01-00

HU

Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítású ESZA+-ág 
általános támogatásainak közös mutatói

A társadalmi kohézió és a szociális jogok 
ágának közös mutatói, az anyagi 
depriváció kezeléséhez nyújtott támogatást 
kivéve

Or. en

Módosítás 724
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
lehetségesek, ezeknél az eredményeknél 
nem kell adatokat gyűjteni és közölni.

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
relevánsak, ezeknél az eredményeknél nem 
kell adatokat gyűjteni és közölni. 
Különösen rászoruló személyek csoportjai 
esetében anonimizálva különleges 
személyes adatok is gyűjthetők.

Or. de

Módosítás 725
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
lehetségesek, ezeknél az eredményeknél 

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
relevánsak, ezeknél az eredményeknél nem 
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nem kell adatokat gyűjteni és közölni. kell adatokat gyűjteni és közölni. A 
különleges adatok a súlyosan rászoruló 
személyek esetében anonim módon is 
nyilvántartásba vehetők.

Or. en

Módosítás 726
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
lehetségesek, ezeknél az eredményeknél 
nem kell adatokat gyűjteni és közölni.

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
relevánsak, ezeknél az eredményeknél nem 
kell adatokat gyűjteni és közölni. A 
különleges személyes adatok anonim 
módon is felvehetők.

Or. en

Módosítás 727
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények 
nem lehetségesek, ezeknél az 
eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni 
és közölni.

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ezen adatok gyűjtésére csak 
akkor van szükség, ha az adatok 
egyértelműen felhasználhatók a 
tevékenység céljára, és relevánsak a 
tevékenység szempontjából.

Or. de
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Módosítás 728
Terry Reintke

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 a alpont – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– oktatásban vagy képzésben részt 
nem vevő (NEET)*,

Or. en

Módosítás 729
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 a alpont – 5 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egyetlen felnőttből álló háztartás 
eltartott gyermek(ek)kel*,

Or. en

Módosítás 730
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 a alpont – 5 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 év alatti résztvevők*,

Or. en

Módosítás 731
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a 
mutatók értékeit a rendelkezésre álló 
információk alapján a kedvezményezett 
becslésével is meg lehet állapítani.

törölve

– fogyatékossággal élő résztvevők**,

– harmadik országbeli 
állampolgárok*,

– külföldi hátterű résztvevők*,

– kisebbségek (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat)**,

– hajléktalan vagy lakhatásból való 
kirekesztettséggel érintett személyek*,

– vidéki területeken élő résztvevők*.

Or. de

Módosítás 732
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont –1 bekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani.

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani. Ezen adatok 
szolgáltatása önkéntes, a szolgáltatásuk 
elmaradása semmiféle hátránnyal nem jár 
a résztvevő vagy a tevékenység vagy 
intézkedés szolgáltatója számára.

Or. en
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Módosítás 733
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani.

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani. Ezen adatokat a 
résztvevők önkéntes alapon szolgáltatják, 
és az adatszolgáltatás elmaradása 
semmilyen hátránnyal nem jár a 
résztvevőkre vagy a projektgazdákra 
nézve.

Or. de

Módosítás 734
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont –1 bekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a
mutatók értékeit a rendelkezésre álló 
információk alapján a kedvezményezett 
becslésével is meg lehet állapítani.

A mutatók értékeit a rendelkezésre álló 
információk alapján adatokon alapuló 
becsléssel is meg lehet állapítani. A 
résztvevők az ezen mutatókhoz szükséges 
adatokat önkéntes alapon közlik. Az 
adatok közlésének megtagadása nem jár 
negatív következményekkel a résztvevők 
vagy a projektvezetők számára.

Or. en

Módosítás 735
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont –1 bekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani.

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani. Az adatokat a 
résztvevők minden esetben önkéntes 
alapon szolgáltatják.

Or. en

Módosítás 736
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a 
mutatók értékeit a rendelkezésre álló 
információk alapján a kedvezményezett 
becslésével is meg lehet állapítani.

– fogyatékossággal élő résztvevők**,

– harmadik országbeli 
állampolgárok*,

Or. de

Módosítás 737
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– külföldi hátterű résztvevők*, törölve
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Or. de

Módosítás 738
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kisebbségek (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat)**,

törölve

Or. de

Módosítás 739
Soraya Post, Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont –1 bekezdés– 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kisebbségek (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat)**,

– romák**,

Or. en

Módosítás 740
Soraya Post, Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kisebbségek (a romákon kívül),

Or. en
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Módosítás 741
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hajléktalan vagy lakhatásból való 
kirekesztettséggel érintett személyek*,

törölve

Or. de

Módosítás 742
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– vidéki területeken élő résztvevők*. törölve

Or. de

Módosítás 743
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b pont – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nagyfokú szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel sújtott földrajzi 
területekről származó résztvevők.

Or. en

Módosítás 744
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont –1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nagyfokú szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel sújtott földrajzi 
területekről származó résztvevők.

Or. en

Módosítás 745
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – bekezdés 1 – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nagyfokú szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel sújtott földrajzi 
területekről származó résztvevők.

Or. en

Módosítás 746
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 éven aluli részvevők

Or. es

Módosítás 747
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézményi ellátásból családi és 
közösségi gondozásba kerülő résztvevők 
(gyermekek, fogyatékkal élő személyek, 
mentális egészségi problémákkal küzdő 
személyek, hajléktalanok).

Or. en

Módosítás 748
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézményi ellátásból családi és 
közösségi gondozásba kerülő résztvevők.

Or. en

Módosítás 749
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézményi ellátásból családi és 
közösségi gondozásba kerülő résztvevők.

Or. en

Módosítás 750
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 év alatti résztvevők*.

Or. en

Módosítás 751
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b alpont – 1 bekezdés – 6 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 év alatti résztvevők*.

Or. en

Módosítás 752
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A résztvevőkre vonatkozó 
közvetlen közös eredménymutatók a 
következők:

(3) A résztvevőkre vonatkozó 
közvetlen közös eredménymutatók a 
következők:

Ha a leginkább rászoruló csoportokba 
tartozó résztvevők közös teljesítmény- és 
eredménymutatókra vonatkozó adatainak 
felvétele anonim módon történt, az alábbi 
adatokat nem kell felvenni.

Or. en

Módosítás 753
Terry Reintke
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tanulószerződéses gyakorlati 
képzésben vagy gyakornoki képzésben 
lévő résztvevők.

Or. en

Módosítás 754
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A résztvevőkre vonatkozó hosszabb 
távú közös eredménymutatók:

(4) A résztvevőkre vonatkozó hosszabb 
távú közös eredménymutatók:

Ha a leginkább rászoruló csoportokba 
tartozó résztvevők közös teljesítmény- és 
eredménymutatókra vonatkozó adatainak 
felvétele anonim módon történt, az alábbi 
adatokat nem kell felvenni.

Or. en

Módosítás 755
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása utáni 
hat hónapon belül foglalkoztatásban levő 
résztvevők, beleértve az 
önfoglalkoztatást*,

– a program elhagyása utáni 
hat hónapon belül minőségi
foglalkoztatásban levő résztvevők, 
beleértve az önfoglalkoztatást*,
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Or. en

Módosítás 756
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása utáni 
hat hónapon belül foglalkoztatásban levő 
résztvevők, beleértve az 
önfoglalkoztatást*,

– a program elhagyása utáni 
12 hónapon belül foglalkoztatásban levő 
résztvevők, beleértve az 
önfoglalkoztatást*,

Or. en

Indokolás

Az uniós alapok, így az ESZA+ eredményesebbé tételének egyik fő célja a tartós eredmények 
biztosítása, összhangban az Európai Számvevőszék ajánlásaival is. E tekintetben valamely 
ESZA+-művelet „hosszú távú eredményét” legalább egy évvel azt követően kell mérni, hogy a 
résztvevő elhagyta a műveletet.

Módosítás 757
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a program elhagyása után hat 
hónapon belül jobb munkaerőpiaci 
lehetőségekkel rendelkező résztvevők*,

törölve

Or. en

Módosítás 758
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 
hat hónapon belül jobb munkaerő-piaci 
lehetőségekkel rendelkező résztvevők*,

– a program elhagyása után 
12 hónapon belül jobb munkaerő-piaci 
lehetőségekkel rendelkező résztvevők*,

Or. en

Indokolás

Az uniós alapok, így az ESZA+ eredményesebbé tételének egyik fő célja a tartós eredmények 
biztosítása, összhangban az Európai Számvevőszék ajánlásaival is. Ezért valamely ESZA+-
művelet „hosszú távú eredményét” legalább egy évvel azt követően kell mérni, hogy a 
résztvevő elhagyta a műveletet.

Módosítás 759
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 54 éven felüli résztvevők, akik a 
program elhagyása után hat hónapon 
belül foglalkoztatásban vannak, beleértve 
az önfoglalkoztatást*.

Or. en

Módosítás 760
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 2 b francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 30 év alatti résztvevők, akik a 
program elhagyása után hat hónapon 
belül foglalkoztatásban vannak, beleértve 
az önfoglalkoztatást*.

Or. en

Módosítás 761
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 2 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 30 év alatti résztvevők, akik a 
program elhagyása után hat hónapon 
belül további oktatásban, hivatalos 
szakképesítést adó képzési programokban, 
tanulószerződéses gyakorlati képzésben 
vagy gyakornoki képzésben vesznek 
részt*.

Or. en

Módosítás 762
Michael Detjen

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetettek, többek között 
a leginkább rászoruló személyek és 
gyermekek társadalmi integrációjának 
előmozdítását szolgáló ESZA+-
támogatások közös mutatói

A személyes adatokat nemek szerinti 
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bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények 
nem relevánsak, ezeknél az 
eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni 
és közölni. Valamennyi adatot 
anonimizálva kell gyűjteni. A résztvevők 
valamennyi adatot önkéntes alapon 
szolgáltatják, és az adatszolgáltatás 
elmaradása semmilyen hátránnyal nem 
jár a résztvevőkre vagy a projektgazdákra 
nézve.

Közös teljesítménymutatók:

– rászoruló személyek csoportjai (például 
munkanélküliek, beleértve a tartósan 
munkanélküli személyeket is, 
fogyatékossággal élő személyek, 
lakóhellyel nem rendelkezők, 
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
harmadik országok állampolgárai, 
kisebbségek stb.),

– 18. életévüket be nem töltött gyermekek,

– 30 éven aluliak,

– 54 éven felüliek.

Or. de

Módosítás 763
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység vagy társadalmi 
kirekesztettség által fenyegetett személyek 
társadalmi befogadását elősegítő ESZA+-
támogatás közös mutatói

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Amennyiben az eredmények 
nem relevánsak, a szóban forgó adatokat 
nem szükséges felvenni és továbbítani. 



AM\1163931HU.docx 119/124 PE628.408v01-00

HU

Ezen adatok szolgáltatása önkéntes, a 
szolgáltatásuk elmaradása semmiféle 
hátránnyal nem jár a résztvevő vagy a 
tevékenység vagy intézkedés szolgáltatója 
számára.

– a rászoruló csoport, amelybe a résztvevő 
tartozik

– 18 év alatti résztvevők

– 30 év alatti résztvevők

– 54 év feletti résztvevők.

Or. en

Módosítás 764
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagi nélkülözés kezelésére nyújtott 
ESZA+-támogatások közös mutatói

törölve

[...]

ii.

a kiosztott javak értéke összesen

[...]

b) A kiosztott élelmiszersegélyek 
mennyisége összesen (tonnában).

Ebből:

A mutatókhoz tartozó értékeket a 
rendelkezésre álló információk alapján a 
kedvezményezettek becslésével kell 
megállapítani.

:

[...]

(3) Közös eredménymutatók

Ugyanott.

Az élelmiszertámogatásban részesülő 
végső címzettek száma
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- 18 év alatti gyermekek száma;

— 18–29 év közötti fiatalok száma;

— 54 év feletti végső címzettek száma;

— fogyatékossággal élő végső címzettek 
száma;

— harmadik országbeli állampolgárok 
száma;

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat) végső 
kedvezményezettek száma;

- hajléktalan végső címzettek vagy 
lakhatásból való kirekesztettséggel érintett 
végső címzettek száma.

Az anyagi támogatásban részesülő végső 
címzettek száma

- 18 év alatti gyermekek száma;

— 18–29 év közötti fiatalok száma;

— 54 év feletti végső címzettek száma;

— fogyatékossággal élő végső címzettek 
száma;

— harmadik országbeli állampolgárok 
száma;

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat) végső 
kedvezményezettek száma;

végső címzettek vagy lakhatásból való 
kirekesztettséggel érintett végső címzettek 
száma.

Or. en

Módosítás 765
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leginkább rászoruló személyek 
társadalmi integrációjának előmozdítását 
szolgáló ESZA+-támogatások közös 
mutatói

Teljesítménymutatók

1. Társadalmi befogadásra irányuló 
támogatásokban részesülő személyek 
száma.

Ebből:

a) a 15 éves vagy annál fiatalabb 
gyermekek száma;

b) a 65 éves vagy annál idősebb személyek 
száma;

c) a nők száma;

d) a migránsok, külföldi származású 
résztvevők, kisebbségek száma (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat);

e) a fogyatékossággal élő személyek 
száma;

f) a hajléktalanok száma.

Or. de

Módosítás 766
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leginkább rászorulók társadalmi 
befogadását célzó támogatás 
teljesítménymutatói

i. a társadalmi befogadást célzó 
támogatásban részesülő személyek száma 
összesen;
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ii. azon személyek száma összesen, akikkel 
a célcsoportba tartozó egyének elérését 
célzó tevékenységek és utcai munka során 
kapcsolatba kerültek;

iii. konzultációk száma összesen;

iv. az alábbi helyekre történő 
átirányítások száma összesen:

a) egyéb alacsony küszöbű szolgáltatások 
(pl. menedékhelyek, ingyenes orvosi 
segítségnyújtás, ételosztás, adóssággal 
kapcsolatos tanácsadás stb.)

b) közigazgatási szolgálatok (pl. 
közfoglalkoztatási szolgálatok, szociális 
ellátásokkal kapcsolatos támogatás, 
lakhatási szolgálatok stb.)

Or. en

Módosítás 767
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET

A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág mutatói

1. Az uniós szakpolitikák és 
jogszabályok bevallottan jobb 
megértésének szintje

1) Elemző tevékenységek száma

2) Egymástól való tanulásra, valamint 
tudatosságnövelésre és terjesztésre 
irányuló tevékenységek száma

3) Támogatás a főbb szereplők számára

2. Az EU, a tagállamok és a társult 
országok kormányzati szervei közötti aktív 
együttműködés és partnerség szintje

1) Elemző tevékenységek száma
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2) Egymástól való tanulásra, valamint 
tudatosságnövelésre és terjesztésre 
irányuló tevékenységek száma

3) Támogatás a főbb szereplők számára

3. A szociális innováció bejelentett 
használata a szociális országspecifikus 
ajánlások végrehajtásában, és a 
szociálpolitikai kísérletek eredményei a 
szakpolitikai döntéshozók számára

1) Elemző tevékenységek száma

2) Egymástól való tanulásra, valamint 
tudatosságnövelésre és terjesztésre 
irányuló tevékenységek száma

3) Támogatás a főbb szereplők számára

4. Az EURES platformon tett 
látogatások száma

5. Az „Első EURES állásod” 
programmal kapcsolatban indított 
előkészítő intézkedés és a célzott mobilitási 
programok keretében elért vagy 
támogatott, fiatalokat érintő munkahelyi 
elhelyezkedések száma

6. Az EURES tanácsadóknak az 
álláskeresőkkel, munkahely-
változtatókkal és munkáltatókkal történő 
egyéni kapcsolatfelvételeinek száma

7. Az EU támogatásában részesült, 
újonnan létrehozott vagy összevont 
vállalkozások száma

8. Azon munkanélküli vagy 
hátrányos helyzetű csoportba tartozó 
kedvezményezettek aránya, akik uniós 
mikrofinanszírozással hoztak létre vagy 
fejlesztettek tovább vállalkozást

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág végrehajtásának nyomon 
követésére vonatkozó mutatók felsorolása hiányzik a Bizottság javaslatából. A 
foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág a 2014 és 2020 közötti időszakra 
szóló, foglalkoztatás és társadalmi innováció program (EaSI) folytatása. Ennélfogva azokat a 
mutatókat, amelyeket a Bizottság az Unió éves költségvetési csomagját kísérő 
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programindokolásokban az EaSI teljesítményének jellemzésére használ, továbbra is használni 
kellene a foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág mutatóiként.

Módosítás 768
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. melléklet – Az anyagi nélkülözés 
kezelésére nyújtott ESZA+ támogatások 
közös mutatói

A leginkább rászorulók társadalmi 
befogadását célzó támogatás 
teljesítménymutatói

i. a társadalmi befogadást célzó 
támogatásban részesülő személyek száma 
összesen;

ii. azon személyek száma összesen, akikkel 
a célcsoportba tartozó egyének elérését 
célzó tevékenységek és utcai munka során 
kapcsolatba kerültek;

iii. konzultációk száma összesen;

iv. az alábbi helyekre történő 
átirányítások száma összesen:

a) egyéb alacsony küszöbű szolgáltatások 
(pl. menedékhelyek, ingyenes orvosi 
segítségnyújtás, ételosztás, adóssággal 
kapcsolatos tanácsadás stb.)

b) közigazgatási szolgálatok (pl. 
közfoglalkoztatási szolgálatok, szociális 
ellátással kapcsolatos támogatás, 
lakhatási szolgálatok stb.).

Or. en
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