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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0380),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0231/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, 
a Regionális Fejlesztési Bizottság, és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményeire (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
                                               
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapról 
(EGAA)

A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Átmeneti Alapról (ETF)

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság „Vitaanyag a 
globalizáció előnyünkre fordításáról” című 
dokumentumában20 kifejti, hogy a jól 
képzett munkaerő iránti kereslet 
növekedésének és az alacsonyan képesítést 
igénylő munkahelyek csökkenésének fő 
kiváltó oka a kereskedelemhez kapcsolódó 
globalizáció és a technológiai fejlődés 
kombinációja. A nyitott kereskedelem és a 
világpiacok integrációja óriási általános 
előnyökkel jár, ezeket a negatív 
mellékhatásokat azonban kezelni kell.
Mivel a globalizáció jelenlegi előnyei már 
így is egyenlőtlenül oszlanak meg a 
lakosság és a régiók között, és jelentős 
hatást gyakorolnak a hátrányosan 
érintettekre, fennáll annak a veszélye, hogy 
az egyre gyorsuló műszaki haladás tovább 
erősíti ezeket a hatásokat. Ezért a 
szolidaritás és a fenntarthatóság elveivel 
összhangban biztosítani kell, hogy a 
globalizáció előnyeinek megoszlása 
méltányosabb módon történjen, 
összeegyeztetve a gazdasági nyitást és 
műszaki haladást a szociális védelemmel.

(6) A Bizottság „Vitaanyag a 
globalizáció előnyünkre fordításáról” című 
dokumentumában20 kifejti, hogy a jól 
képzett munkaerő iránti kereslet 
növekedésének és az alacsonyan képesítést 
igénylő munkahelyek csökkenésének fő 
kiváltó oka a kereskedelemhez kapcsolódó 
globalizáció és a technológiai fejlődés 
kombinációja. Tehát a nyitott 
kereskedelem és a világpiacok integrációja 
óriási általános előnyeinek ellenére meg 
kell találni az általuk kifejtett – és a 
bizonyos tevékenységi ágazatokat, egyes 
vállalatokat vagy a kiszolgáltatottabb 
helyzetben levő munkavállalók egyes 
csoportjait különösen sújtó – negatív 
mellékhatásokat enyhítő eszközöket. Mivel 
a globalizáció jelenlegi előnyei már így is 
egyenlőtlenül oszlanak meg a lakosság és a 
régiók között, és jelentős hatást 
gyakorolnak a hátrányosan érintettekre, 
fennáll annak a veszélye, hogy a műszaki 
és környezetvédelmi átállások még inkább 
felerősíthetik ezeket a hatásokat. Ezért a 
szolidaritás és a fenntarthatóság elveivel 
összhangban biztosítani kell, hogy a 
globalizáció előnyeinek megoszlása 
méltányosabb módon történjen, és hogy 
minél jobban előre lehessen jelezni a 
globalizáció, valamint a technológiai és 
környezetvédelmi változások halmozott 
negatív hatásait, a gazdasági közeg, illetve
a munkaerő jobb alkalmazkodása 
érdekében.
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__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_hu.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_hu.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A globalizáció nem az egyetlen 
olyan tényező, amely a gazdasági világban 
átalakulást igényel és emiatt a 
foglalkoztatásra is kihat. A globális 
gazdaság, a technológiai változások, de 
ugyanakkor a vezetői irányítás belső 
tényezői vagy a fogyasztói magatartás 
változásai, akárcsak a környezetvédelmi 
kérdések is mind megannyi kritériumot 
jelentenek, amelyek kihatnak a gazdasági 
világra és különösen a foglalkoztatásra. E 
sokrétű változás előrejelzése ezért 
prioritást élvez. Lényegében az egyénre, a 
vállalatokra és a településekre nézve 
esetleg kedvezőtlen következmények 
megelőzése révén hatékony intézkedéseket 
lehet indítani, és így a munkahelyteremtés 
tekintetében új lehetőségek nyílhatnak 
meg. Tehát nemcsak arról van szó, hogy a 
munkavállalók felelősségére kell bízni 
képzettségük kiigazítását, de fel kell hívni 
a munkáltatók figyelmét is, és rá kell őket 
arra venni, hogy még korábban 
számoljanak e változásokkal.

Or. fr
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A globalizáció és a technológiai 
változások valószínűleg tovább növelik a 
világpiacok összekapcsoltságát és 
kölcsönös függését. A munkaerő-
újraelosztás ennek a gazdasági változásnak 
egy központi és elengedhetetlen eleme. Az 
elbocsátott és az elbocsátás által 
fenyegetett munkavállalóknak nyújtott 
támogatásnak kiemelkedő jelentősége van 
abban, hogy a változás előnyeinek 
elosztása méltányosan történhessen. „A 
változásra való felkészülésre és a 
szerkezetátalakításra vonatkozó uniós 
minőségi keret”22 az az uniós szakpolitikai 
eszköz, amely létrehozza a vállalati 
szerkezetátalakításra való felkészüléssel és 
annak kezelésével kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok keretét. Átfogó keretet biztosít 
a gazdasági kiigazítás és 
szerkezetátalakítás, valamint 
foglalkoztatási és társadalmi hatásaik által 
jelentett kihívások megfelelő politikai 
eszközökkel történő kezelésére. Arra is 
felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós és 
nemzeti finanszírozást oly módon 
használják fel, hogy a szerkezetátalakítás 
társadalmi hatását, különösen a 
foglalkoztatásra gyakorolt káros hatásokat 
hatékonyabban csökkentsék. Az érintett 
munkavállalók támogatását célzó 
fontosabb uniós eszközök az Európai 
Szociális Alap+ (ESZA+), amely megelőző 
jelleggel kíván támogatást nyújtani, 
valamint az EGGA, amely váratlanul 
bekövetkező fontosabb 
szerkezetátalakítások esetén kínál 
segítségnyújtást.

(8) A globalizáció és a technológiai 
változások valószínűleg tovább növelik a 
világpiacok összekapcsoltságát és 
kölcsönös függését. A munkaerő-
újraelosztás ennek a gazdasági változásnak 
egy központi és elengedhetetlen eleme. Az 
elbocsátott és az elbocsátás által 
fenyegetett munkavállalóknak nyújtott 
támogatásnak kiemelkedő jelentősége van 
abban, hogy a változás előnyeinek 
elosztása méltányosan történhessen. „A 
változásra való felkészülésre és a 
szerkezetátalakításra vonatkozó uniós 
minőségi keret”22 az az uniós szakpolitikai 
eszköz, amely létrehozza a vállalati 
szerkezetátalakításra való felkészüléssel és 
annak kezelésével kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok keretét. Átfogó keretet biztosít 
a gazdasági kiigazítás és 
szerkezetátalakítás, valamint 
foglalkoztatási és társadalmi hatásaik által 
jelentett kihívások megfelelő politikai 
eszközökkel történő kezelésére. Arra is 
felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós és 
nemzeti finanszírozást oly módon 
használják fel, hogy a szerkezetátalakítás 
társadalmi hatását, különösen a 
foglalkoztatásra gyakorolt káros hatásokat 
hatékonyabban csökkentsék. Az érintett 
munkavállalók támogatását célzó 
fontosabb uniós eszközök az Európai 
Szociális Alap+ (ESZA+), amely megelőző 
jelleggel kíván támogatást nyújtani, 
valamint az ETF, amely váratlanul 
bekövetkező fontosabb 
szerkezetátalakítások esetén kínál 
segítségnyújtást.

__________________ __________________

22 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ 
EURÓPAI PARLAMENTNEK, A 
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI 

22 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ 
EURÓPAI PARLAMENTNEK, A 
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI 
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GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK 
BIZOTTSÁGÁNAK – „A változásra való 
felkészülésre és a szerkezetátalakításra 
vonatkozó uniós minőségi keret” 
(COM(2013) 882 final, 2013.12.13.).

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK 
BIZOTTSÁGÁNAK – „A változásra való 
felkészülésre és a szerkezetátalakításra 
vonatkozó uniós minőségi keret” 
(COM(2013) 882 final, 2013.12.13.).

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 
EGAA továbbra is fontos szerepet tölt be, 
hiszen olyan rugalmas eszköz, amely 
támogatja az elbocsátott munkavállalókat 
és segíti őket abban, hogy minél előbb új 
munkahelyet találjanak. Az Uniónak 
ezután is specifikus, egyszeri támogatást 
kell nyújtania, hogy megkönnyítse a 
komoly gazdasági zavarok által sújtott 
területek, ágazatok, körzetek vagy 
munkaerőpiacok elbocsátott 
munkavállalóinak munkaerőpiacra történő 
újbóli beilleszkedését. Mivel a nyitott 
kereskedelem, a technológiai változások és 
más tényezők – például a karbonszegény 
gazdaságra való átállás – közötti viszonyok 
és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre 
nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét 
tényezőt azonosítani, a jövőben az EGAA
igénybevétele csak a jelentős hatással járó 
szerkezetátalakítási esemény meglétéhez 
lesz kötve. Tekintettel céljára, amely nem 
más, mint sürgős helyzetben és váratlan 
körülmények között támogatást nyújtani, 
kiegészítve az ESZA+ által kínált 
megelőző jellegű támogatást, rugalmas, 
speciális eszközként a többéves pénzügyi 
keret felső határain kívül kell maradnia, 
amint az a Bizottság közleményében 
szerepel. Modern költségvetés a 
polgárainak védelmet, biztonságot és 

(13) A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 
ETF továbbra is fontos szerepet tölt be, 
hiszen olyan rugalmas eszköz, amely 
támogatja az elbocsátott munkavállalókat 
és segíti őket abban, hogy minél előbb új 
munkahelyet találjanak. Az Uniónak 
ezután is specifikus, egyszeri támogatást 
kell nyújtania, hogy megkönnyítse a 
komoly gazdasági zavarok által sújtott 
területek, ágazatok, körzetek vagy 
munkaerőpiacok elbocsátott 
munkavállalóinak munkaerőpiacra történő 
újbóli beilleszkedését. Mivel a nyitott 
kereskedelem, a technológiai változások és 
más tényezők – például a karbonszegény 
gazdaságra való átállás – közötti viszonyok 
és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre 
nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét 
tényezőt azonosítani, a jövőben az ETF
igénybevétele csak a jelentős hatással járó 
szerkezetátalakítási esemény meglétéhez 
lesz kötve. Tekintettel céljára, amely nem 
más, mint sürgős helyzetben és váratlan 
körülmények között támogatást nyújtani, 
kiegészítve az ESZA+ által kínált 
megelőző jellegű támogatást, az ETF-nek
rugalmas, speciális eszközként a többéves 
pénzügyi keret felső határain kívül kell 
maradnia, amint az a Bizottság 
közleményében szerepel. Modern 
költségvetés a polgárainak védelmet, 
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lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret és melléklete27.

biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió 
számára – A 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret és 
melléklete27.

__________________ __________________

27 A Bizottság szolgálati 
munkadokumentuma (2018) 0171 és 
melléklete COM (2018) 0321.

27 A Bizottság szolgálati 
munkadokumentuma (2018) 0171 és 
melléklete COM (2018) 0321.

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ahogy fentebb is szerepel, az 
EGAA európai jellegének fenntartása 
érdekében a támogatási kérelmet nagyobb, 
a helyi vagy regionális gazdaságra jelentős 
hatással járó szerkezetátalakítások esetén 
lehet indítani. Ezt a hatást az egy bizonyos 
referencia-időszak alatt bekövetező 
elbocsátások minimális számában kell 
meghatározni. A félidős értékelés 
eredményeit figyelembe véve a küszöböt 
250, egy négyhónapos (illetve ágazati 
esetekben 6 hónapos) referencia-
időszakban megszűnő munkahelyben kell 
megállapítani. Figyelembe véve, hogy az 
elbocsátások különböző ágazatokban, de 
ugyanazon a régióban bekövetkező 
hulláma ugyanolyan jelentős hatást 
gyakorol a helyi munkaerőpiacra, 
regionális kérelmek is benyújthatók. 
Kisméretű munkaerőpiacok – mint például 
kisméretű tagállamok vagy az EUMSZ 
349. cikke szerinti legkülső régiók –
esetében, vagy kivételes helyzetekben 
azonban alacsonyabb számú elbocsátás 
esetén is be lehet nyújtani kérelmet.

(14) Ahogy fentebb is szerepel, az ETF
európai jellegének fenntartása érdekében a 
támogatási kérelmet nagyobb, a helyi vagy 
regionális gazdaságra jelentős hatással járó 
szerkezetátalakítások esetén lehet indítani. 
Ezt a hatást az egy bizonyos referencia-
időszak alatt bekövetező elbocsátások 
minimális számában kell meghatározni. A 
félidős értékelés eredményeit figyelembe 
véve a küszöböt 250, egy kilenc hónapos
(illetve ágazati esetekben 6 hónapos) 
referencia-időszakban megszűnő 
munkahelyben kell megállapítani. 
Figyelembe véve, hogy az elbocsátások 
különböző ágazatokban, de ugyanazon a 
régióban bekövetkező hulláma ugyanolyan 
jelentős hatást gyakorol a helyi 
munkaerőpiacra, regionális kérelmek is 
benyújthatók. Kisméretű munkaerőpiacok 
– mint például kisméretű tagállamok vagy 
az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső 
régiók – esetében, vagy kivételes 
helyzetekben (például a munkanélküliség 
jelentős aránya által már addig is 
különösen sújtott vidékek esetében)
azonban alacsonyabb számú elbocsátás 
esetén is be lehet nyújtani kérelmet.
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Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió elbocsátott 
munkavállalókkal és tevékenységüket 
megszüntető önálló vállalkozókkal vállalt 
szolidaritásának kifejezése érdekében a 
személyre szabott szolgáltatáscsomag és 
annak végrehajtási költségei 
társfinanszírozási arányának az adott 
tagállam ESZA+ társfinanszírozási 
arányával egyenlőnek kell lennie.

(15) Az Unió elbocsátott 
munkavállalókkal és tevékenységüket 
megszüntető önálló vállalkozókkal vállalt 
szolidaritásának kifejezése érdekében a 
személyre szabott szolgáltatáscsomag és 
annak végrehajtási költségei 
társfinanszírozási arányának az összes 
becsült költség 70%-ának kell lennie.

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EGAA-hoz rendelet
költségvetés egy részét a Bizottságnak az 
EU, Euratom [az új költségvetési rendelet 
száma] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 (a továbbiakban: költségvetési 
rendelet) szerint a tagállamokkal 
megosztott irányításban kell végrehajtania. 
Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak az 
EGAA megosztott irányításban történő 
végrehajtása során tiszteletben kell 
tartaniuk a költségvetési rendeletben 
foglalt elveket, azaz a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás, az 
átláthatóság és a megkülönböztetés-
mentesség elvét.

(16) Az ETF-hez rendelt költségvetés 
egy részét a Bizottságnak az EU, Euratom 
[az új költségvetési rendelet száma] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet28 (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
szerint a tagállamokkal megosztott 
irányításban kell végrehajtania. Ezért a 
Bizottságnak és a tagállamoknak az ETF
megosztott irányításban történő 
végrehajtása során tiszteletben kell 
tartaniuk a költségvetési rendeletben 
foglalt elveket, azaz a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás, az 
átláthatóság és a megkülönböztetés-
mentesség elvét.

__________________ __________________
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28 HL L […], […], […]. o. 28 HL L […], […], […]. o.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A globalizációval kapcsolatos 
tendenciák, a szerkezetátalakítás és az 
EGAA igénybevétele értékelésének 
elősegítése érdekében a dublini székhelyű, 
az élet- és munkakörülmények javítását 
szolgáló európai alapítványon (Eurofound) 
belül létrehozott Európai Változásfigyelő 
Központ minőségi és mennyiségi 
elemzésekkel támogatja a Bizottságot és a 
tagállamokat.

(17) A globalizációval kapcsolatos 
tendenciák, a szerkezetátalakítás és az ETF
igénybevétele értékelésének elősegítése 
érdekében a dublini székhelyű, az élet- és 
munkakörülmények javítását szolgáló 
európai alapítványon (Eurofound) belül 
létrehozott Európai Változásfigyelő 
Központ minőségi és mennyiségi 
elemzésekkel támogatja a Bizottságot és a 
tagállamokat.

Or. fr

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az elbocsátott munkavállalók és a 
tevékenységüket megszüntető önálló 
vállalkozók számára munkaszerződésük 
vagy munkaviszonyuk jellegétől 
függetlenül egyenlő hozzáférést kell 
biztosítani az EGAA-hoz. E rendelet 
alkalmazásában ezért lehetséges EGAA-
kedvezményezettnek kell tekinteni az 
elbocsátott munkavállalókat és a 
tevékenységüket megszüntető önálló 
vállalkozókat.

(18) Az elbocsátott munkavállalók és a 
tevékenységüket megszüntető önálló 
vállalkozók számára munkaszerződésük 
vagy munkaviszonyuk jellegétől 
függetlenül egyenlő hozzáférést kell 
biztosítani az ETF-hez. E rendelet 
alkalmazásában ezért lehetséges EGAA-
kedvezményezettnek kell tekinteni az 
elbocsátott munkavállalókat – függetlenül 
attól, hogy határozott vagy határozatlan 
idejű szerződéssel vagy ideiglenes 
alkalmazottként voltak alkalmazásban –
és a tevékenységüket megszüntető önálló 
vállalkozókat (ideértve a 
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mikrovállalkozások és a kisvállalkozások 
ügyvezető-tulajdonosait is).

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekre kell 
irányulniuk, amelyek a 
kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra 
való gyors és fenntartható újbóli 
beilleszkedését célozzák, akár eredeti 
tevékenységi ágazatukon belül, akár azon 
kívül. Az intézkedéseknek tükrözniük kell 
a várható helyi és regionális munkaerőpiaci 
igényeket. Adott esetben azonban az 
elbocsátott munkavállalók mobilitását is 
támogatni kell annak érdekében, hogy 
máshol találjanak új állást, Különös 
figyelmet kell fordítani a digitális korban 
szükséges készségek fejlesztésére. 
Törekedni kell arra, hogy az összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagban 
lehetőleg korlátozott mértékben legyenek 
pénzbeli juttatások. A vállalkozásokat 
ösztönözni lehetne az EGAA által 
támogatott intézkedések nemzeti 
társfinanszírozásában való részvételre.

(19) Az ETF alapból nyújtandó 
pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban 
olyan aktív munkaerőpiaci intézkedésekre 
kell irányulniuk, amelyek a 
kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra 
való gyors és fenntartható újbóli 
beilleszkedését célozzák, akár eredeti 
tevékenységi ágazatukon belül, akár azon 
kívül, illetve az automatikus 
munkahelyteremtést is célozzák többek 
között a szövetkezetek kialakítása révén. 
Az intézkedéseknek tükrözniük kell a 
várható helyi és regionális munkaerőpiaci 
igényeket. Adott esetben azonban az 
elbocsátott munkavállalók mobilitását is 
támogatni kell annak érdekében, hogy 
máshol találjanak új állást, Különös 
figyelmet kell fordítani a digitális korban 
szükséges készségek fejlesztésére. 
Törekedni kell arra, hogy az összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagban 
lehetőleg korlátozott mértékben legyenek 
pénzbeli juttatások. A vállalkozásokat 
ösztönözni lehetne az ETF által támogatott 
intézkedések nemzeti társfinanszírozásában 
való részvételre.

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az aktív munkaerő-piaci 
szakpolitikai intézkedések összehangolt 
csomagjának összeállításakor a 
tagállamoknak az olyan intézkedéseket kell 
előnyben részesíteniük, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak majd a 
kedvezményezettek 
foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a pénzügyi 
hozzájárulás felhasználásáról szóló záró 
jelentés határidejét megelőző hathónapos 
időszakon belül a tevékenységekben részt 
vevő kedvezményezett közül a lehető 
leghamarabb a lehető legtöbben újra 
fenntartható módon beilleszkedjenek a 
munkaerőpiacra.

(20) Az aktív munkaerő-piaci 
szakpolitikai intézkedések összehangolt 
csomagjának összeállításakor a 
tagállamoknak az olyan intézkedéseket kell 
előnyben részesíteniük, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak majd a 
kedvezményezettek 
foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a 
tevékenységekben részt vevő 
kedvezményezett közül a lehető 
leghamarabb a lehető legtöbben újra 
fenntartható módon beilleszkedjenek a 
munkaerőpiacra, anélkül, hogy a szakmai 
újrabeilleszkedés aránya lenne az ETF-
hozzájárulás feltétele.

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az aktív munkaerőpiaci 
szakpolitikai intézkedések összehangolt 
szolgáltatási csomagjának összeállításakor 
a tagállamoknak külön figyelmet kell 
szentelniük a hátrányos helyzetben lévő 
kedvezményezettekre, köztük a fiatal és az 
idősebb munkanélküliekre és azokra, 
akiket szegénység fenyeget, mivel e 
csoportok különleges problémákkal 
küzdenek a munkaerőpiacra történő 
visszailleszkedésük tekintetében. Az 
EGAA felhasználása során tiszteletben kell 
tartani és elő kell mozdítani a nemek 
közötti egyenlőség elvét és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát, amelyek az 
Unió alapértékei közzé tartoznak.

(21) Az aktív munkaerőpiaci 
szakpolitikai intézkedések összehangolt 
szolgáltatási csomagjának összeállításakor 
a tagállamoknak külön figyelmet kell 
szentelniük a hátrányos helyzetben lévő 
kedvezményezettekre, köztük a fiatal és az 
idősebb munkanélküliekre és azokra, 
akiket szegénység fenyeget, mivel e 
csoportok különleges problémákkal 
küzdenek a munkaerőpiacra történő 
visszailleszkedésük tekintetében. Az ETF
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
és elő kell mozdítani a nemek közötti 
egyenlőség elvét és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát, amelyek az 
Unió alapértékei közzé tartoznak.

Or. fr
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az ETF-támogatásért pályázó 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra is, hogy az ETF által 
társfinanszírozott, személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújtsanak: a) az 
ugyanazon régióbeli munkavállalók 
számára is, akik nem vesznek részt az 
ETF-beavatkozás tárgyát képező 
szerkezetátalakításban, de ugyanolyan 
típusú tevékenységeket fejtenek ki, mint a 
jelen rendelet értelmében nyújtott, 
összehangolt, személyre szabott 
intézkedések kedvezményezett 
munkavállalói; és b) egy adott számú 
hosszú távú munkanélküli számára vagy 
25 évnél fiatalabb, az iskolai rendszerből 
már kikerült, de szakképzettség nélküli 
fiatal munkanélküli számára, vagy ha a 
tagállam úgy dönt, akkor a pályázat 
benyújtásának időpontjában 30 évnél 
fiatalabb munkanélküli számára, 
előnyben részesítve a nem foglalkoztatott 
vagy a tevékenységüket beszüntető 
személyeket, amennyiben legalább egyes 
elbocsátásokra NUTS 2 szintű régiókban 
került sor, ahol a fiatalok 
munkanélküliségi aránya meghaladja a 
20%-ot. Ugyanakkor ezeket a személyre 
szabott szolgáltatásokat csak korlátozott 
számú kedvezményezettnek lehet nyújtani, 
akik száma nem haladhatja meg az ETF 
alapból támogatható személyek számát.

Or. fr
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kedvezményezettek hatékony és 
gyors támogatása érdekében a 
tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg 
kell tenniük azért, hogy az EGAA pénzügyi 
támogatásra vonatkozóan hiánytalan 
kérelmeket nyújtsanak be. Amennyiben a 
Bizottság a kérelem értékeléséhez további 
információkat kér, a kiegészítő 
információk benyújtására határidőt kell 
megszabni.

(22) A kedvezményezettek hatékony és 
gyors támogatása érdekében a 
tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg 
kell tenniük azért, hogy az ETF pénzügyi 
támogatásra vonatkozóan hiánytalan 
kérelmeket nyújtsanak be. Amennyiben a 
Bizottság a kérelem értékeléséhez további 
információkat kér, a kiegészítő 
információk benyújtására határidőt kell 
megszabni.

Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően az 
EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet olyan támogatási 
intézkedések helyébe, amelyek az Unió 
alapjai, illetve más uniós szakpolitikák 
vagy programok keretében a 
kedvezményezettek számára rendelkezésre 
állnak, hanem ahol lehet, ki kell 
egészítenie azokat.

(24) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően az 
ETF alapból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet olyan támogatási 
intézkedések helyébe, amelyek az Unió 
alapjai, illetve más uniós szakpolitikák 
vagy programok keretében a 
kedvezményezettek számára rendelkezésre 
állnak, hanem ahol lehet, ki kell 
egészítenie azokat.

Or. fr

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EGAA-val kapcsolatos ügyekről 
és eredményekről folytatott tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenység 
vonatkozásában külön rendelkezéseket kell 
előirányozni.

(25) Az ETF alappal kapcsolatos 
ügyekről és eredményekről folytatott 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenység vonatkozásában külön 
rendelkezéseket kell előirányozni.

Or. fr

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) E rendelet végrehajtásának 
elősegítése érdekében a kiadások attól az 
időponttól kezdve támogathatók, amikor a 
tagállam megkezdi a személyre szabott 
szolgáltatások nyújtását, vagy amikor az 
EGAA felhasználásával kapcsolatos 
igazgatási kiadás a tagállamnál felmerült.

(26) E rendelet végrehajtásának 
elősegítése érdekében a kiadások attól az 
időponttól kezdve támogathatók, amikor a 
tagállam megkezdi a személyre szabott 
szolgáltatások nyújtását, vagy amikor az 
ETF felhasználásával kapcsolatos 
igazgatási kiadás a tagállamnál felmerült.

Or. fr

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A különösen az év első hónapjaiban 
felmerülő igények fedezése érdekében, 
amikor különösen nehéz a más 
költségvetési sorból való átcsoportosítás, 
az éves költségvetési eljárás során 
megfelelő összegű kifizetési előirányzatot 
kell hozzáférhetővé tenni az EGAA
költségvetési sorában.

(27) A különösen az év első hónapjaiban 
felmerülő igények fedezése érdekében, 
amikor különösen nehéz a más 
költségvetési sorból való átcsoportosítás, 
az éves költségvetési eljárás során 
megfelelő összegű kifizetési előirányzatot 
kell hozzáférhetővé tenni az ETF
költségvetési sorában.

Or. fr
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) [Az EGAA költségvetési keretét a 
többéves pénzügyi keret és az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2. 
december 2013-i intézményközi 
megállapodás29 (a továbbiakban: 
intézményközi megállapodás) határozza 
meg].

(28) [Az ETF költségvetési keretét a 
többéves pénzügyi keret és az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2. 
december 2013-i intézményközi 
megállapodás29 (a továbbiakban: 
intézményközi megállapodás) határozza 
meg].

__________________ __________________

29 A hivatkozást naprakésszé kell tenni. 29 A hivatkozást naprakésszé kell tenni.

Or. fr

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kedvezményezettek érdekében a 
támogatást a lehető leggyorsabb és 
leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell 
tenni. Az EGAA döntéshozatali 
folyamatában érintett tagállamoknak és 
uniós intézményeknek minden tőlük 
telhetőt meg kell tenniük, hogy 
csökkentsék a kérelmek feldolgozásának 
idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, 
ezzel biztosítva az EGAA igénybevételéről 
szóló határozatok zökkenőmentes és gyors 
elfogadását. Ezért a jövőben a 
költségvetési hatóság határoz a Bizottság 
által benyújtott átcsoportosítási
kérelmekről, és az EGAA igénybevételéhez 
nem lesz szükség többé bizottsági 

(29) A kedvezményezettek érdekében a 
támogatást a lehető leggyorsabb és 
leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell 
tenni. Az ETF döntéshozatali 
folyamatában érintett tagállamoknak és 
uniós intézményeknek minden tőlük 
telhetőt meg kell tenniük, hogy 
csökkentsék a kérelmek feldolgozásának 
idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, 
ezzel biztosítva az ETF igénybevételéről 
szóló határozatok zökkenőmentes és gyors 
elfogadását. Ezért a jövőben a 
költségvetési hatóság határoz a Bizottság 
által benyújtott átcsoportosítási 
kérelmekről, és az ETF igénybevételéhez 
nem lesz szükség többé bizottsági 



PR\1157866HU.docx 19/49 PE625.202v01-00

HU

javaslatra. javaslatra.

Or. fr

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament elvégezhesse a politikai 
ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan 
nyomon tudja követni az EGAA-támogatás
révén elért eredményeket, a tagállamoknak 
záró jelentést kell benyújtaniuk az EGAA
felhasználásáról.

(31) Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament elvégezhesse a politikai 
ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan 
nyomon tudja követni az ETF-támogatás
révén elért eredményeket, a tagállamoknak 
záró jelentést kell benyújtaniuk az ETF
felhasználásáról.

Or. fr

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Továbbra is a tagállam felel a 
pénzügyi hozzájárulás felhasználásáért és 
az uniós finanszírozás révén támogatott 
tevékenységek irányításáért és 
ellenőrzéséért, a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)30 vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően. A 
tagállamoknak indokolniuk kell, hogyan 
használták fel az EGAA-ból kapott 
pénzügyi hozzájárulást. Mivel az EGAA-
műveleteket rövid időszak alatt hajtják 
végre, a jelentéstételi kötelezettségeknek 
tükrözniük kell az EGAA
beavatkozásainak különleges jellegét.

(32) Továbbra is a tagállam felel a 
pénzügyi hozzájárulás felhasználásáért és 
az uniós finanszírozás révén támogatott 
tevékenységek irányításáért és 
ellenőrzéséért, a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)30 vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően. A 
tagállamoknak indokolniuk kell, hogyan 
használták fel az ETF alapból kapott 
pénzügyi hozzájárulást. Mivel az ETF-
műveleteket rövid időszak alatt hajtják 
végre, a jelentéstételi kötelezettségeknek 
tükrözniük kell az ETF beavatkozásainak 
különleges jellegét.

__________________ __________________
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30 A hivatkozást naprakésszé kell tenni. 30 A hivatkozást naprakésszé kell tenni.

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 
(EGAA).

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Átmeneti Alapot (ETF).

Or. fr

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meghatározza az EGAA célkitűzéseit, az 
uniós finanszírozás formáit és az ilyen 
finanszírozás nyújtásának szabályait, 
ideértve a tagállamok által a 7. cikkben 
meghatározott kedvezményezettek részére 
az EGAA-ból juttatott célzott pénzügyi 
hozzájárulás iránti kérelmekre vonatkozó 
szabályokat.

Meghatározza az ETF célkitűzéseit, az 
uniós finanszírozás formáit és az ilyen 
finanszírozás nyújtásának szabályait, 
ideértve a tagállamok által a 7. cikkben 
meghatározott kedvezményezettek részére, 
valamint a jelen rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott kivételes 
területi gazdasági átcsoportosítási 
intézkedések részére az ETF alapból
juttatott célzott pénzügyi hozzájárulás 
iránti kérelmekre vonatkozó szabályokat.

Or. fr

Módosítás 26

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

Az ETF alapvető feladata:

Az EGAA hozzájárul a globalizációból és 
a technológiai fejlődésből származó 
előnyök méltányosabb elosztásához
azáltal, hogy segíti az elbocsátott 
munkavállalókat a strukturális 
változásokhoz való alkalmazkodásban. Az 
EGAA ezáltal hozzájárul a szociális jogok 
európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásához, valamint a régiók és a 
tagállamok között a társadalmi és 
gazdasági kohézió előmozdításához.

a) a globalizációból és a technológiai
és környezetvédelmi átállásból származó 
gazdasági-társadalmi változások kísérése
azáltal, hogy segíti az elbocsátott 
munkavállalókat és a szerkezetátalakítás 
által különösen érintett szakmai 
ágazatokat és régiókat a strukturális 
változásokhoz való alkalmazkodásban. Az 
ETF ezáltal hozzájárul a szociális jogok 
európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásához, valamint a régiók és a 
tagállamok között a társadalmi és 
gazdasági kohézió előmozdításához.

Or. fr

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célkitűzése, 
hogy a váratlanul bekövetkező fontosabb 
szerkezetátalakítások miatt elbocsátott 
munkavállalók és tevékenységüket 
megszüntető önálló vállalkozók iránt 
szolidaritást fejezzen ki, illetve számukra 
az 5. cikkben meghatározottak szerint 
támogatást nyújtson.

(1) Az ETF általános célkitűzése, hogy 
a váratlanul bekövetkező fontosabb 
szerkezetátalakítások miatt elbocsátott 
munkavállalók és tevékenységüket 
megszüntető önálló vállalkozók iránt 
szolidaritást fejezzen ki, illetve számukra 
az 5. cikk (1)–(3) bekezdésében
meghatározottak szerint támogatást 
nyújtson.

Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EFT konkrét célkitűzése, hogy 
támogatást nyújtson a nagymértékű 
szerkezetátalakítás miatt elbocsátott és 
tevékenységüket beszüntető önálló 
munkavállalóknak – különösen a 
globalizációval összefüggő kihívások, 
például a világkereskedelem változásai, 
kereskedelmi viták, pénzügyi vagy 
gazdasági válságok, az alacsony 
szénigényű gazdaságra történő átállás, 
illetve a digitalizálás vagy automatizálás 
és minden egyéb technológiai átállás miatt 
bekövetkező – fontosabb 
szerkezetátalakítások esetén. Különös 
hangsúlyt kapnak a hátrányos helyzetű 
csoportok támogatását célzó intézkedések.

Or. fr

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EGAA konkrét célkitűzése, 
hogy támogatást nyújtson a váratlanul –
különösen a globalizációval összefüggő 
kihívások, például a világkereskedelem 
változásai, kereskedelmi viták, pénzügyi 
vagy gazdasági válságok, az alacsony 
szénigényű gazdaságra történő átállás, 
vagy a digitalizálás vagy automatizálás 
miatt – bekövetkező fontosabb 
szerkezetátalakítások esetén. Különös 
hangsúlyt kapnak a hátrányos helyzetű 
csoportok segítését célzó intézkedések.

(2) Az ETF kivételes körülmények 
közepette támogathatja a foglalkoztatás 
terén, illetve a globalizációval és/vagy a 
technológiai és környezetvédelmi 
átállásokkal összefüggő 
szerkezetátalakítások által különösen 
érintett földrajzi régiók és/vagy övezetek, 
esetleg szakmai ágazatok gazdasági 
társadalmi újraszerveződését.

Or. fr
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) „munkavállaló”: minden olyan 
személy, aki az egyes tagállamokban 
hatályos jog, a kollektív megállapodás 
és/vagy gyakorlat által meghatározott 
munkaszerződéssel, illetve 
munkaviszonnyal rendelkezik a 
munkavállalói jogállás megállapítása 
tekintetében az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában 
meghatározott kritériumoknak 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elbocsátott munkavállaló”: olyan 
munkavállaló, akinek a munkaviszonya 
létszámcsökkentés következtében idő előtt 
megszűnt, és azt gazdasági okokból nem 
újítják meg;

a) „elbocsátott munkavállaló”: olyan 
akár határozott, akár határozatlan idejű 
munkaszerződéssel foglalkoztatott vagy 
ideiglenes munkavállaló, akinek a 
munkaviszonya létszámcsökkentés 
következtében idő előtt megszűnt, és azt 
gazdasági okokból nem újítják meg;

Or. fr

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „kedvezményezett”: az EGAA-ból c) „kedvezményezett”: az ETF 
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társfinanszírozott intézkedésekben részt 
vevő személy.

alapból társfinanszírozott intézkedésekben 
részt vevő személy.

Or. fr

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szabálytalanság”: az alkalmazandó 
jognak egy az EGAA végrehajtásában 
érdekelt gazdasági szereplő általi, annak 
cselekménye vagy mulasztása útján történő 
bármely megsértése, amelynek 
eredményeként az Unió költségvetése 
indokolatlan kiadási tételekkel történő 
megterhelés miatt kárt szenved vagy 
szenvedhet.

d) „szabálytalanság”: az alkalmazandó 
jognak egy az ETF végrehajtásában 
érdekelt gazdasági szereplő általi, annak 
cselekménye vagy mulasztása útján történő 
bármely megsértése, amelynek 
eredményeként az Unió költségvetése 
indokolatlan kiadási tételekkel történő 
megterhelés miatt kárt szenved vagy 
szenvedhet.

Or. fr

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban nyújthatnak be az EGAA-ból
származó pénzügyi hozzájárulás iránti 
kérelmet az elbocsátott munkavállalókat és 
az önálló vállalkozókat célzó 
intézkedésekre.

(1) A tagállamok az e cikkben 
meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban nyújthatnak be az ETF 
alapból származó pénzügyi hozzájárulás 
iránti kérelmet az elbocsátott 
munkavállalókat és az önálló vállalkozókat 
célzó intézkedésekre.

Or. fr
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EGAA-ból olyan jelentős 
szerkezetátalakítások esetén lehet pénzügyi 
hozzájárulást nyújtani, amelyek az 
alábbiakat eredményezik:

(2) Az ETF alapból olyan jelentős 
szerkezetátalakítások esetén lehet pénzügyi 
hozzájárulást nyújtani, amelyek az 
alábbiakat eredményezik:

Or. fr

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 250 munkavállaló 
elbocsátása vagy önálló vállalkozó 
tevékenységének megszűnése egy négy 
hónapos referencia-időszak alatt egy 
vállalkozáson belül egy tagállamban, 
ideértve a tevékenységeknek a vállalkozás 
beszállítóinál vagy az ellátási lánc 
következő szintjein álló termelők körében 
történt megszűnését;

a) legalább 250 munkavállaló 
elbocsátása vagy önálló vállalkozó 
tevékenységének megszűnése egy kilenc 
hónapos referencia-időszak alatt egy 
vállalkozáson belül egy tagállamban, 
ideértve a tevékenységeknek a vállalkozás 
beszállítóinál vagy az ellátási lánc 
következő szintjein álló termelők körében 
történt megszűnését;

Or. fr

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 250 munkavállaló 
elbocsátása vagy önálló vállalkozó 
tevékenységének megszűnése egy 
hathónapos referencia-időszak alatt, 
különösen az olyan kis- és 
középvállalkozásoknál, amelyek 

b) legalább 250 munkavállaló 
elbocsátása vagy önálló vállalkozó 
tevékenységének megszűnése egy kilenc 
hónapos referencia-időszak alatt, 
különösen az olyan kis- és 
középvállalkozásoknál, amelyek 
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mindegyike ugyanabban a NACE Rev. 2. 
rendszer szerint meghatározott gazdasági 
ágazatban végzi tevékenységét, és 
egyetlen, illetve két egymással határos 
NUTS II szintű régióban találhatók, vagy 
kettőnél több, egymással határos NUTS II 
szintű régióban találhatók, és e régiók 
között van kettő, amelyben az érintett 
munkavállalók, illetve önálló vállalkozók 
száma együttesen több mint 250;

mindegyike azonos vagy különböző, a 
NACE Rev. 2. rendszer szerint 
meghatározott gazdasági ágazatokban 
végezheti tevékenységét, és egyetlen, 
illetve két egymással határos NUTS II 
szintű régióban találhatók, vagy kettőnél 
több, egymással határos NUTS II szintű 
régióban találhatók, és e régiók között van 
kettő, amelyben az érintett munkavállalók, 
illetve önálló vállalkozók száma együttesen 
több mint 250;

Or. fr

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 250 munkavállaló 
elbocsátása vagy önálló vállalkozó 
tevékenységének megszűnése egy 
hathónapos referencia-időszak alatt, 
különösen az olyan kis- és 
középvállalkozásoknál, amelyek 
ugyanabban vagy különböző, a NACE 
Rev. 2. rendszer szerint meghatározott 
gazdasági ágazatban végzik 
tevékenységüket, és egyetlen NUTS 2 
szintű régióban találhatók.

törölve

Or. fr

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Kisméretű munkaerőpiacok 
esetében vagy a kérelmező tagállam által 
kellőképpen alátámasztott kivételes 

(3) Kisméretű munkaerőpiacok 
esetében vagy a kérelmező tagállam által 
kellőképpen alátámasztott kivételes 
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esetben, különösen a kkv-kat érintő 
kérelmek tekintetében, ha az elbocsátások 
súlyos hatással járnak a 
foglalkoztatottságra és a helyi vagy 
regionális gazdaságra, akkor is elfogadható 
az e cikk értelmében vett pénzügyi 
támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) 
bekezdés a), b) vagy c) pontjában 
meghatározott kritériumok nem teljesülnek 
maradéktalanul. A kérelmező tagállam 
kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés 
a), b), vagy c) pontjában szereplő 
támogatási kritériumok közül melyik nem 
teljesül maradéktalanul. A kivételes 
esetben nyújtott hozzájárulások aggregált 
összege nem haladhatja meg az alap éves 
felső határának 15 %-át.

esetben, ha az elbocsátások súlyos 
kihatással vannak a foglalkoztatottságra és 
a helyi gazdaságra, akkor is elfogadható az 
e cikk értelmében vett pénzügyi 
támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) 
bekezdés a), b) vagy c) pontjában 
meghatározott kritériumok nem teljesülnek 
maradéktalanul. A kérelmező tagállam 
kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés 
a), b), vagy c) pontjában szereplő 
támogatási kritériumok közül melyik nem 
teljesül maradéktalanul. A kivételes 
esetben nyújtott hozzájárulások aggregált 
összege nem haladhatja meg az ETF alap 
éves felső határának 15 %-át.

Or. fr

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EGAA nem vehető igénybe 
abban az esetben, ha a munkavállalók 
elbocsátása a tagállam által végrehajtott 
olyan költségvetési megszorítások 
eredményeképpen történik, amelyek állami 
finanszírozástól függő ágazatokat 
érintenek.

(4) Az ETF nem vehető igénybe abban 
az esetben, ha a munkavállalók elbocsátása 
a tagállam által végrehajtott olyan 
költségvetési megszorítások 
eredményeképpen történik, amelyek állami 
finanszírozástól függő ágazatokat 
érintenek.

Or. fr

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
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A nagyarányú munkanélküliség 

A 10%-os vagy annál magasabb 
munkanélküliségi rátával jellemzett 
régiók esetében a tagállamoknak az 5. 
cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározott 
kérelmeihez társulhat az ETF pénzügyi 
hozzájárulása iránti kérelem is a 8. cikk 
(1) bekezdésében felsoroltakhoz hasonló 
rendkívüli intézkedések érdekében, az 
érintett régió és/vagy földrajzi terület 
foglalkoztatási és gazdasági-társadalmi 
perspektíváinak erősítését célozva, 
amennyiben a kérelem egy vagy két NUTS 
2 szinten egymással határos vagy kettőnél 
több, NUTS 2 szinten egymással határos 
régióra vonatkozik. 

Or. fr

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmező tagállam 
meghatározza azt a módszert, amely 
alapján az 5. cikk alkalmazásában 
kiszámítják a 4. cikkben meghatározott 
munkavállalók és önálló vállalkozók 
számát.

(1) A kérelmező tagállam 
meghatározza azt a módszert, amely 
alapján az 5. cikk (1)–(3) bekezdésének 
alkalmazásában kiszámítják a 4. cikkben 
meghatározott munkavállalók és önálló 
vállalkozók számát.

Or. fr

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező tagállam a 8. cikk szerint az 
EGAA-ból társfinanszírozott, személyre 
szabott szolgáltatásokat nyújthat a 

1. A kérelmező tagállam a 8. cikk (1) 
bekezdése szerint az ETF alapból
társfinanszírozott, személyre szabott 
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támogatható kedvezményezetteknek, akik 
az alábbiak lehetnek:

szolgáltatásokat nyújthat a támogatható 
kedvezményezetteknek, akik az alábbiak 
lehetnek:

Or. fr

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 5. cikkben meghatározott 
referencia-időszakon belül, a 6. cikknek 
megfelelően kiszámított számú elbocsátott 
munkavállaló, illetve tevékenységét 
megszüntető önálló vállalkozó;

a) az 5. cikk (1)–(3) bekezdésében
meghatározott referencia-időszakon belül, 
a 6. cikknek megfelelően kiszámított 
számú elbocsátott munkavállaló, illetve 
tevékenységét megszüntető önálló 
vállalkozó;

Or. fr

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5. cikkben meghatározott 
referencia-időszakon kívül, a 6. cikknek 
megfelelően kiszámított számú elbocsátott 
munkavállaló, illetve tevékenységét 
megszüntető önálló vállalkozó; azaz a 
referencia-időszak kezdete előtt 6
hónappal, vagy a referencia-időszak vége 
és az értékelés Bizottság általi 
befejezésének időpontja között.

b) az 5. cikk (1)–(3) bekezdésében
meghatározott referencia-időszakon kívül, 
a 6. cikknek megfelelően kiszámított 
számú elbocsátott munkavállaló, illetve 
tevékenységét megszüntető önálló 
vállalkozó; azaz a referencia-időszak 
kezdete előtt kilenc hónappal, vagy a 
referencia-időszak vége és az értékelés 
Bizottság általi befejezésének időpontja 
között.

Or. fr
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Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikktől eltérve a kérelmet 
benyújtó tagállamok nyújthatnak az ETF 
alapból társfinanszírozott, személyre 
szabott szolgáltatásokat:

a) a megcélzott 
kedvezményezettszámmal megegyező 
számú, hosszú távú munkanélküli 
számára vagy az iskolai rendszerből már 
kikerült, de szakképzettség nélküli, 25 
évnél fiatalabb, vagy ha a tagállam úgy 
dönt, akkor a pályázat benyújtásának 
időpontjában 30 évnél fiatalabb 
munkanélküli számára, előnyben 
részesítve a nem foglalkoztatott vagy a 
tevékenységüket beszüntető személyeket, 
amennyiben legalább egyes, a 3. és 4. cikk 
szerinti elbocsátásokra NUTS 2 szintű 
régiókban került sor, ahol a fiatalok 
munkanélküliségi aránya meghaladja a 
20%-ot. A támogatást az iskolai 
rendszerből már kikerült, de 
szakképzettség nélküli, 25 évnél fiatalabb, 
vagy ha a tagállam úgy dönt, akkor 30 
évnél fiatalabb munkanélküliek számára 
lehet odaítélni olyan NUTS 2 szintű 
régiókban, ahol a fiatalok 
munkanélküliségi aránya meghaladja a 
20%-ot.

b) olyan, el nem bocsátott 
munkavállalók vagy tevékenységüket a 4. 
cikk értelmében megszüntető önálló 
vállalkozók számára, akiknek a munkája 
a szerkezetátalakítás miatt veszélyben van; 
azzal a feltétellel, hogy ugyanabban a 
NACE Rev. 2. ágazati szinten 
meghatározott tevékenységi ágazatban
vesznek részt mint amelyhez az 1. cikk a) 
és b) pontjában említett munkavállalók 
tartoznak.

Or. fr
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés b) pontjában említett 
munkavállalók és önálló vállalkozók 
támogathatónak tekintendők, feltéve, hogy 
egyértelmű ok-okozati összefüggés 
mutatható ki az elbocsátásokat a 
referencia-időszak alatt kiváltó 
eseménnyel.

A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében vett támogatható személyek 
száma mindenképpen kisebb az adott 
tagállam által benyújtott, ugyanazon 
ETF-támogatás iránti kérvény esetében a 
7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja 
értelmében vett támogatható 
munkavállalók számánál vagy egyenlő 
azzal.

Or. fr

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulás 
nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekhez, amelyek a célcsoportot 
alkotó kedvezményezettek, és különösen a 
hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal 
munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy 
önálló vállalkozóként történő újbóli 
beilleszkedését célzó összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomag 
részét képezik.

Az ETF alapból pénzügyi hozzájárulás 
nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekhez, amelyek a célcsoportot 
alkotó kedvezményezettek, és különösen a 
hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal 
munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy 
önálló vállalkozóként történő újbóli 
beilleszkedését célzó összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomag 
részét képezik.

Or. fr

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális ipari korban szükséges 
készségek terjesztése a személyre szabott 
szolgáltatások minden csomagjának 
kötelező horizontális eleme. A képzés 
szintjét az adott kedvezményezett 
képesítéseihez és szükségleteihez kell 
igazítani.

A digitális ipari korban szükséges 
készségek terjesztése a javasolt, személyre 
szabott szolgáltatások keretében 
népszerűsítendő horizontális elem. A 
képzés szintjét az adott kedvezményezett 
képesítéseihez és szükségleteihez kell 
igazítani.

Or. fr

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önálló vállalkozáshoz, 
vállalkozásalapításhoz, valamint a 
vállalkozás alkalmazottak által történő 
átvételéhez kapcsolódó beruházás költsége 
elbocsátott munkavállalóként nem 
haladhatja meg a 20 000 EUR-t.

Az önálló vállalkozáshoz, 
vállalkozásalapításhoz, valamint a 
vállalkozás alkalmazottak által konkrétan 
szövetkezetek létrehozása révén történő 
átvételéhez kapcsolódó beruházás költsége 
elbocsátott munkavállalóként nem 
haladhatja meg a 20 000 EUR-t.

Or. fr

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 5. cikk (5) bekezdésének 
határain belül ETF-hozzájárulás 
nyújtható a régióban a foglalkoztatást és 
gazdasági-társadalmi perspektívák 
megerősítését célzó intézkedésekhez. Ezen 
intézkedések költségei nem haladhatják 
meg a 8. cikk (1) bekezdésében felsorolt, 
személyre szabott szolgáltatások 
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koordonált csomagja teljes költségének 
35%-át az egy adott tagállam által 
benyújtott azonos ETF-támogatás iránti 
kérelem esetében, míg a tagállam által 
ezekért az intézkedésekért fizetendő 
társfinanszírozás egyenlő mértékben 
megoszlik az állami és a magánszektor 
között. Ezek az intézkedések az alábbiakat 
foglalhatják magukban:

a) kapacitáserősítés, hálózatépítés és 
tapasztalatcsere a szociális partnerek, a 
helyi hatóságok és a helyi szövetségek 
támogatása érdekében, összehangolva a 
magánszektorral, a régió gazdasági és 
társadalmi helyzetének értékelése céljából, 
konkrétan a foglalkoztatási ráta nemzeti, 
regionális és helyi szintű alakulásának 
nyomon követése valamint a 
szerkezetátalakítás által az adott 
ágazatokra és régiókra gyakorolt hatás 
felmérése érdekében; korai előrejelző 
rendszerek létrehozása; közös diagnózis 
kialakítása és a jövő összehangolt 
fellépések előkészítése beazonosítva 
például azon gazdasági ágazatokat, 
amelyek fejlődése jelentős foglalkoztatási 
kilátásokat vetít előre;

b) az aktív munkaerő-piaci politikák 
megerősítése, akárcsak az adott ágazatok 
fejlődéséhez hozzájárulni képes oktatási 
és képzési szolgáltatások meghatározása; 
szakképzési tervek kidolgozása; a 
generikus és transzverzális készségekre 
összpontosító kompetenciák fejlesztésének 
támogatása, az alacsonyan képzett 
felnőttek képzésére összpontosítva; 
szakmaválasztási tanácsadási 
szolgáltatások nyújtása, illetve támogatás 
a formális és nemformális tudás 
érvényesítéséhez és az elsajátított tudás 
tanúsítvánnyal történő igazolásához.

Or. fr
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő intézkedések nem jogosultak 
az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulásra:

A következő intézkedések nem jogosultak 
az ETF alapból való pénzügyi 
hozzájárulásra:

Or. fr

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap által támogatott intézkedések nem 
helyettesítik a passzív szociális védelmi 
intézkedéseket.

Az ETF alap által támogatott intézkedések 
nem helyettesítik a passzív szociális 
védelmi intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelmező tagállam 
kezdeményezésére az EGAA-ból pénzügyi 
hozzájárulás nyújtható előkészítő, 
irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal 
kapcsolatos, valamint ellenőrzési és 
jelentéstételi tevékenységekre.

(4) A kérelmező tagállam 
kezdeményezésére az ETF alapból
pénzügyi hozzájárulás nyújtható 
előkészítő, irányítási, tájékoztatási és 
nyilvánossággal kapcsolatos, valamint 
ellenőrzési és jelentéstételi 
tevékenységekre.

Or. fr
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelem benyújtásától vagy adott 
esetben attól a naptól számított két héten
belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a 
kérelem fordítása – a kettő közül a későbbi 
időpontban –, a Bizottság igazolja a 
kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a 
tagállamot minden olyan kiegészítő 
információról, amelyre a kérelem 
értékeléséhez szüksége van.

(2) A kérelem benyújtásától vagy adott 
esetben attól a naptól számított tíz napon
belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a 
kérelem fordítása – a kettő közül a későbbi 
időpontban – a Bizottság igazolja a 
kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a 
tagállamot minden olyan kiegészítő 
információról, amelyre a kérelem 
értékeléséhez szüksége van.

Or. fr

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam által nyújtott 
információk alapján a Bizottság a 
hiánytalan kérelem vagy adott esetben a 
kérelem fordításának kézhezvételétől 
számított 60 munkanapon belül lezárja 
annak értékelését, hogy a kérelem 
megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás 
feltételeinek. Kivételes esetben, ha a 
Bizottság nem tudja betartani e határidőt, 
írásban kell indokolnia a késedelem okait.

(4) A tagállam által nyújtott 
információk alapján a Bizottság a 
hiánytalan kérelem vagy adott esetben a 
kérelem fordításának kézhezvételétől 
számított 40 munkanapon belül lezárja 
annak értékelését, hogy a kérelem 
megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás 
feltételeinek. Kivételes esetben, ha a 
Bizottság nem tudja betartani e határidőt, 
ezt további 20 nappal meg lehet 
hosszabbítani, amennyiben a Bizottság 
előzetesen írásban megindokolja a 
késedelem okait, és az adott tagállamot 
erről értesíti.

Or. fr
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) adott esetben a 7. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában felsorolt 
kedvezményezetteknek nyújtott, személyre 
szabott szolgáltatások koordonált 
csomagja minden összetevőjének becsült 
költségvetése;

Or. fr

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 8. cikkben meghatározottak 
alapján a célcsoportot alkotó 
kedvezményezetteknek szánt, személyre 
szabott szolgáltatások, illetve az EGAA
felhasználására irányuló tevékenységek 
kezdetének vagy tervezett kezdetének 
időpontja;

j) a 8. cikkben meghatározottak 
alapján a célcsoportot alkotó 
kedvezményezetteknek szánt, személyre 
szabott szolgáltatások, illetve az ETF
felhasználására irányuló tevékenységek 
kezdetének vagy tervezett kezdetének 
időpontja;

Or. fr

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az EGAA-ból igényelt 
támogatásnak az állami támogatásra 
vonatkozó uniós eljárási és anyagi 
szabályoknak való megfelelőségéről szóló 
nyilatkozat, valamint nyilatkozat arról, 
hogy a személyre szabott szolgáltatások 

l) az ETF alapból igényelt 
támogatásnak az állami támogatásra 
vonatkozó uniós eljárási és anyagi 
szabályoknak való megfelelőségéről szóló 
nyilatkozat, valamint nyilatkozat arról, 
hogy a személyre szabott szolgáltatások 
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miért nem lépnek olyan intézkedések 
helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy 
kollektív megállapodás alapján a 
vállalkozások feladatkörébe tartoznak;

miért nem lépnek olyan intézkedések 
helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy 
kollektív megállapodás alapján a 
vállalkozások feladatkörébe tartoznak;

Or. fr

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) amennyiben a pályázat a 7. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti 
beavatkozás iránti kérelmet tartalmaz, 
költségátvállalási igazolás az ia) pontban 
meghatározott intézkedések összes becsült 
költsége 30%-ának megfelelő részről, a 8. 
cikk (1) bekezdésében felsorolt fellépések 
nyereségében érdekelt magánszektor által.

Or. fr

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben egy ETF alapból való 
pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet az 
5. cikk (5) bekezdése keretében nyújtanak 
be, ez a 9. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott információkon kívül az 
alábbiakat is tartalmazza:

a) a helyi, a regionális és az országos 
szintű gazdasági és foglalkoztatási helyzet 
rövid ismertetése;

b) az átmenethez nyújtott támogatási 
szolgáltatások koordinált csomagjának 
részletes leírása, illetve a velük összefüggő 
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költségek, ideértve különösen a 
munkaerőpiac mozgósítására irányuló 
kezdeményezéseket támogató 
intézkedéseket és az érintett régió 
gazdasági-társadalmi és környezetvédelmi 
kilátásainak megerősítését célzó 
intézkedéseket;

c) adott esetben a 8. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, személyre 
szabott szolgáltatások koordonált 
csomagja minden összetevőjének becsült 
költségvetése;

Or. fr

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet az olyan 
intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti 
jog vagy a kollektív szerződések 
értelmében a vállalkozások felelősségi 
körébe tartoznak.

(1) Az ETF alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet az olyan 
intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti 
jog vagy a kollektív szerződések 
értelmében a vállalkozások felelősségi 
körébe tartoznak.

Or. fr

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás az ahhoz szükségesre 
korlátozódik, hogy a célcsoportot alkotó 
egyes kedvezményezettek számára 
átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. 
Az EGAA által támogatott 
intézkedéseknek meg kell felelniük az 

(3) Az ETF alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás az ahhoz szükségesre 
korlátozódik, hogy a célcsoportot alkotó 
egyes kedvezményezettek számára 
átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. 
Az ETF alap által támogatott 
intézkedéseknek meg kell felelniük az 
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uniós és nemzeti jognak, az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokat is 
ideértve.

uniós és nemzeti jognak, az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokat is 
ideértve.

Or. fr

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kérelmező tagállam biztosítja, 
hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásban részesülő egyedi 
intézkedések más uniós pénzügyi 
eszközökből ne részesüljenek 
támogatásban.

(5) A kérelmező tagállam biztosítja, 
hogy az ETF alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásban részesülő egyedi 
intézkedések más uniós pénzügyi 
eszközökből ne részesüljenek 
támogatásban.

Or. fr

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
elve és a nemi dimenzió szempontjainak 
érvényesítése szerves részét képezze az 
EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
felhasználása egyes szakaszainak, és 
azokat a felhasználás szakaszai során 
előmozdítsák.

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
elve és a nemi dimenzió szempontjainak 
érvényesítése szerves részét képezze az 
ETF alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás felhasználása egyes 
szakaszainak, és azokat a felhasználás 
szakaszai során előmozdítsák.

Or. fr
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kezdeményezésére az 
EGAA éves felső határának 0,5 %-a erejéig 
az alap felhasználható a végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket, a kommunikációs 
tevékenységeket, valamint az olyan 
tevékenységeket, amelyek elősegítik az 
EGAA láthatóságát és egyéb adminisztratív
és technikai segítségnyújtási 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések a 
jövőbeni és az előző programozási 
időszakokra is kiterjedhetnek.

(1) A Bizottság kezdeményezésére az 
ETF éves felső határának 0,5%-a erejéig 
az alap felhasználható a végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket, a kommunikációs 
tevékenységeket, valamint az olyan 
tevékenységeket, amelyek elősegítik az 
ETF láthatóságát és egyéb adminisztratív 
és technikai segítségnyújtási 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések a 
jövőbeni és az előző programozási 
időszakokra is kiterjedhetnek.

Or. fr

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a közvetett 
irányítás keretében hajtja végre a 
technikai segítségnyújtást, biztosítja a rá 
háruló küldetés végrehajtásáért felelős 
harmadik fél kinevezési eljárásának 
átláthatóságát, valamint az ETF-ben 
érdekelt valamennyi fél, köztük az 
Európai Parlament tájékoztatását az 
említett célra kijelölt alvállalkozó 
kilétéről.

Or. fr
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a technikai 
segítségnyújtás keretében tájékoztatást és 
iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az 
EGAA felhasználása, nyomon követése és 
értékelése kapcsán. A Bizottság az EGAA
felhasználásáról tájékoztatást és 
egyértelmű iránymutatást nyújt az európai 
és nemzeti szociális partnereknek is. Az 
iránymutatások magukban foglalhatják 
munkacsoportok létrehozását is, 
amennyiben egy tagállamban súlyos 
gazdasági zavarok lépnek fel.

(4) A Bizottság a technikai 
segítségnyújtás keretében tájékoztatást és 
iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az 
ETF felhasználása, nyomon követése és 
értékelése kapcsán. A Bizottság az ETF
felhasználásáról tájékoztatást és 
egyértelmű iránymutatást nyújt az európai 
és nemzeti szociális partnereknek is. Az 
iránymutatások magukban foglalhatják 
munkacsoportok létrehozását is, 
amennyiben egy tagállamban súlyos 
gazdasági zavarok lépnek fel.

Or. fr

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az Unió 
intézményeinek valamennyi hivatalos 
nyelvén hozzáférhető online megjelenést 
biztosít, és azt rendszeresen frissíti, hogy 
naprakész információkat nyújtson az 
EGAA-ról, útmutatást adjon a kérelmek 
benyújtásához, valamint információkkal 
szolgáljon az elfogadott és elutasított 
kérelmekről és az Európai Parlament és a 
Tanács költségvetési eljárásban betöltött 
szerepéről.

(2) A Bizottság az Unió 
intézményeinek valamennyi hivatalos 
nyelvén hozzáférhető online megjelenést 
biztosít, és azt rendszeresen frissíti, hogy 
naprakész információkat nyújtson az ETF 
alapról, útmutatást adjon a kérelmek 
benyújtásához, valamint információkkal 
szolgáljon az elfogadott és elutasított
kérelmekről és az Európai Parlament és a 
Tanács költségvetési eljárásban betöltött 
szerepéről.

Or. fr



PE625.202v01-00 42/49 PR\1157866HU.docx

HU

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az EGAA hatékonyságának 
növelése, valamint az uniós polgárok és 
munkavállalók körében való ismertségének 
biztosítása érdekében tapasztalatokon 
alapuló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységet végez az EGAA-val
kapcsolatos ügyekről és eredményekről.

A Bizottság az ETF hatékonyságának 
növelése, valamint az uniós polgárok és 
munkavállalók körében való ismertségének 
biztosítása érdekében tapasztalatokon 
alapuló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységet végez az ETF alappal
kapcsolatos ügyekről és eredményekről.

Or. fr

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 9. cikkel 
összhangban elvégzett értékelés alapján, és 
különösen a célcsoportot alkotó 
kedvezményezettek számát, a javasolt 
intézkedéseket és a becsült költségeket 
figyelembe véve értékeli az adott esetben 
rendelkezésre álló források keretein belül 
az EGAA-ból adható pénzügyi 
hozzájárulás összegét, és a lehető 
legrövidebb időn belül javaslatot tesz rá.

(1) A Bizottság a 9. cikkel 
összhangban elvégzett értékelés alapján, és 
különösen a célcsoportot alkotó 
kedvezményezettek számát, a javasolt 
intézkedéseket és a becsült költségeket 
figyelembe véve értékeli az adott esetben 
rendelkezésre álló források keretein belül 
az ETF alapból adható pénzügyi 
hozzájárulás összegét, és a 9. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott határidőn
belül javaslatot tesz rá.

Or. fr

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EGAA társfinanszírozási (2) A javasolt intézkedések részére az 
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arányát az adott tagállamban alkalmazott 
legmagasabb ESZA+ társfinanszírozási 
arányhoz kell igazítani.

ETF társfinanszírozási aránya nem 
haladja meg a 9. cikkben meghatározott, 
becsült összköltség 70%-át.

Or. fr

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a 9. cikkel 
összhangban elvégzett értékelés alapján a 
Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi 
hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti 
feltételei nem teljesülnek, erről azonnal 
értesíti a kérelmező tagállamot.

(4) Amennyiben a 9. cikkel 
összhangban elvégzett értékelés alapján a 
Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi 
hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti 
feltételei nem teljesülnek, erről azonnal 
értesíti a kérelmező tagállamot, akárcsak 
az ETF összes érdekelt felét, köztük az 
Európai Parlamentet.

Or. fr

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások a 9. cikk (5) 
bekezdésének j) pontja szerinti kérelemben 
meghatározott azon időponttól 
támogathatók az EGAA-ból nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásból, amelyen az 
érintett tagállam a 8. cikk (1), illetve (4) 
bekezdésével összhangban megkezdi vagy 
amelyen meg kellene kezdenie a személyre 
szabott szolgáltatások nyújtását a 
célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek, 
illetve azon időponttól kezdve, amikor az 
EGAA felhasználására irányuló igazgatási 
kiadások felmerülnek.

(1) A kiadások a 9. cikk (5) 
bekezdésének j) pontja szerinti kérelemben 
meghatározott azon időponttól 
támogathatók az ETF alapból nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásból, amelyen az 
érintett tagállam a 8. cikk (1), illetve (4) 
bekezdésével összhangban megkezdi vagy 
amelyen meg kellene kezdenie a személyre 
szabott szolgáltatások nyújtását a 
célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek, 
illetve azon időponttól kezdve, amikor az 
ETF felhasználására irányuló igazgatási 
kiadások felmerülnek.
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Or. fr

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A végrehajtási időszak a 9. cikk (5) 
bekezdésének j) pontja szerint a 
kérelemben meghatározott azon 
időpontoktól kezdődik, amikor az érintett 
tagállam a 8. cikk szerint megkezdi a 
személyre szabott szolgáltatások nyújtását 
a célcsoportot alkotó 
kedvezményezetteknek az EGAA
végrehajtása céljából, és a pénzügyi 
hozzájárulásról szóló határozat 
hatálybalépésétől számított 24 hónappal ér 
véget.

(3) A végrehajtási időszak a 9. cikk (5) 
bekezdésének j) pontja szerint a 
kérelemben meghatározott azon 
időpontoktól kezdődik, amikor az érintett 
tagállam a 8. cikk szerint megkezdi a 
személyre szabott szolgáltatások nyújtását 
a célcsoportot alkotó 
kedvezményezetteknek az ETF
végrehajtása céljából, és a pénzügyi 
hozzájárulásról szóló határozat 
hatálybalépésétől számított 24 hónappal ér 
véget.

Or. fr

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a kedvezményezett 
olyan oktatásban vagy képzésben vesz 
részt, amelynek időtartama két év vagy 
több, az ilyen tanfolyammal kapcsolatos 
kiadások a záró jelentés benyújtásának a 
20. cikk (1) bekezdésében említett 
határidejéig támogathatókfeltéve, hogy az 
adott kiadások az említett időpontot 
megelőzően felmerültek.

(4) Amennyiben a kedvezményezett 
olyan oktatásban vagy képzésben vesz 
részt, amelynek időtartama két év vagy 
több, az ilyen tanfolyammal kapcsolatos 
kiadások a zárójelentés benyújtásának a 
20. cikk (1) bekezdésében említett 
határidejéig az ETF alapból 
társfinanszírozhatók, feltéve, hogy az 
adott kiadások az említett időpontot 
megelőzően felmerültek.

Or. fr
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Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy az EGAA-ból
nyújtandó pénzügyi hozzájárulás feltételei 
teljesülnek, a költségvetési rendelet 31. 
cikkével összhangban az érintett 
költségvetési sorokra történő 
átcsoportosítás iránti kérelmet nyújt be.

(1) Ha a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy az ETF 
alapból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás 
feltételei teljesülnek, a költségvetési 
rendelet 31. cikkével összhangban az 
érintett költségvetési sorokra történő 
átcsoportosítás iránti kérelmet nyújt be.

Or. fr

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kedvezményezettek körében hat 
hónappal a végrehajtási időszak végét 
követően végzett felmérés eredményeiről, 
amely a következőkre terjed ki: a 
kedvezményezettek 
foglalkoztathatóságában észlelt változás, 
illetve azok körében, akik elhelyezkedtek, 
további információ az új munkahely 
minőségéről, például a munkaórák, a 
felelősségi szint és a munkabér szintjének 
változása az előző munkahellyel 
összehasonlítva, valamint az az ágazat, 
amelyben a munkavállaló elhelyezkedett és 
ezen információk bontása nem, korcsoport 
és képzettségi szint szerint;

d) a kedvezményezettek körében a 
végrehajtási időszak végét követő hat 
hónapon belül végzett felmérés 
eredményeiről, amely a következőkre 
terjed ki: a kedvezményezettek 
foglalkoztathatóságában észlelt változás, 
illetve azok körében, akik elhelyezkedtek, 
további információ az új munkahely 
minőségéről, például a munkaórák, a 
felelősségi szint és a munkabér szintjének 
változása az előző munkahellyel 
összehasonlítva, valamint az az ágazat, 
amelyben a munkavállaló elhelyezkedett és 
ezen információk bontása nemek, 
korcsoport és képzettségi szint szerint;

Or. fr
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Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben 
előírt valamennyi információ kézhezvételét 
követő hat hónapon belül az EGAA-ból
nyújtott pénzügyi hozzájárulás végső 
összegének, valamint adott esetben a 24. 
cikkel összhangban az érintett tagállam 
részéről esedékes összeg megállapításával 
lezárja a pénzügyi hozzájárulást. A lezárás 
feltétele a (2) bekezdésben említett 
hosszabb távú eredménymutató megadása.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben 
előírt valamennyi információ kézhezvételét 
követő hat hónapon belül az ETF alapból
nyújtott pénzügyi hozzájárulás végső 
összegének, valamint adott esetben a 24. 
cikkel összhangban az érintett tagállam 
részéről esedékes összeg megállapításával 
lezárja a pénzügyi hozzájárulást. A lezárás 
feltétele a (2) bekezdésben említett 
hosszabb távú eredménymutató megadása.

Or. fr

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2021. augusztus 1-jéig 
és azt követően kétévente átfogó, 
mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az e 
rendelet és az 1309/2013/EU rendelet 
alapján az előző két évben végzett 
tevékenységekről. A jelentés 
mindenekelőtt az EGAA által elért 
eredményeket mutatja be és elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, az elfogadott 
határozatokkal, a finanszírozott 
tevékenységekkel – és ezen belül a 
mellékletben meghatározott mutatókról 
szóló statisztikákkal és az ilyen 
intézkedések és az egyéb uniós alapokból, 
különösen az ESZA+-ból támogatott 
tevékenységek közötti kiegészítő jelleggel 
–, valamint a pénzügyi támogatás 
lezárásával kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást, dokumentálja továbbá azokat 

(1) A Bizottság 2021. augusztus 1-jéig 
és azt követően kétévente átfogó, 
mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az e
rendelet és az 1309/2013/EU rendelet 
alapján az előző két évben végzett 
tevékenységekről. A jelentés 
mindenekelőtt az ETF által elért 
eredményeket mutatja be és elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, az elfogadott 
határozatokkal, a finanszírozott 
tevékenységekkel – és ezen belül a 
mellékletben meghatározott mutatókról 
szóló statisztikákkal és az ilyen 
intézkedések és az egyéb uniós alapokból, 
különösen az ESZA+-ból támogatott 
tevékenységek közötti kiegészítő jelleggel 
–, valamint a pénzügyi támogatás 
lezárásával kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást, dokumentálja továbbá azokat 
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a kérelmeket, amelyeket elegendő 
előirányzat vagy a támogathatóság hiánya 
miatt elutasítottak vagy csökkentett 
tartalommal fogadtak el.

a kérelmeket, amelyeket elegendő 
előirányzat vagy a támogathatóság hiánya 
miatt elutasítottak vagy csökkentett 
tartalommal fogadtak el.

Or. fr

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság négyévente saját 
kezdeményezésére és a tagállamokkal 
szorosan együttműködve értékeli az 
EGAA-ból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásokat.

(1) A Bizottság négyévente saját 
kezdeményezésére és a tagállamokkal 
szorosan együttműködve értékeli az ETF 
alapból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásokat.

Or. fr

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az EGAA
végrehajtásának alakulását hatékonyan 
lehessen értékelni, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 25. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a melléklet 
módosítására vonatkozóan a mutatók 
felülvizsgálata és/vagy kiegészítése 
céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, 
valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a 
monitoring és értékelési keretelvek 
kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

(4) Annak érdekében, hogy az ETF
végrehajtásának alakulását hatékonyan 
lehessen értékelni, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 25. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a melléklet 
módosítására vonatkozóan a mutatók 
felülvizsgálata és/vagy kiegészítése 
céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, 
valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a 
monitoring és értékelési keretelvek 
kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

Or. fr



PE625.202v01-00 48/49 PR\1157866HU.docx

HU

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó felelősségi 
körének sérelme nélkül, az EGAA-ból
támogatott intézkedések irányításáért és
azok pénzügyi ellenőrzéséért a tagállamok 
felelősek. A tagállamok intézkedései a 
következő lépéseket foglalják magukban:

(1) A Bizottság uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó felelősségi 
körének sérelme nélkül, az ETF alapból
támogatott intézkedések irányításáért és 
azok pénzügyi ellenőrzéséért a tagállamok 
felelősek. A tagállamok intézkedései a 
következő lépéseket foglalják magukban:

Or. fr

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet [63. cikke (3) 
bekezdésének?] alkalmazásában a 
tagállamok kijelölik az EGAA által 
támogatott tevékenységek irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős szerveket. Az e 
rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében 
említett záró jelentés benyújtásakor a 
kijelölt szervek benyújtják a Bizottságnak a 
költségvetési rendelet [63. cikkének (5), (6) 
és (7) bekezdésében?]meghatározott 
információkat a pénzügyi hozzájárulás 
felhasználásáról.

A költségvetési rendelet [63. cikke (3) 
bekezdésének?] alkalmazásában a 
tagállamok kijelölik az ETF által 
támogatott tevékenységek irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős szerveket. Az e 
rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében 
említett záró jelentés benyújtásakor a 
kijelölt szervek benyújtják a Bizottságnak a 
költségvetési rendelet [63. cikkének (5), (6) 
és (7) bekezdésében?]meghatározott 
információkat a pénzügyi hozzájárulás 
felhasználásáról.

Or. fr

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, 
illetve a tagállamok által a nemzeti 
törvényeikkel, rendeleteikkel és igazgatási 
rendelkezéseikkel összhangban végzett 
vizsgálatoknak a sérelme nélkül, a 
Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai 
az EGAA által finanszírozott 
tevékenységekkel kapcsolatban legalább 
egy munkanappal korábban történő 
értesítés mellett helyszíni ellenőrzést 
végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű 
ellenőrzést is. Amennyiben segítségre van 
szükségre, a Bizottság értesíti a kérelmező 
tagállamot. Az érintett tagállam tisztviselői 
vagy alkalmazottai részt vehetnek ezeken 
az ellenőrzéseken.

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, 
illetve a tagállamok által a nemzeti 
törvényeikkel, rendeleteikkel és igazgatási 
rendelkezéseikkel összhangban végzett 
vizsgálatoknak a sérelme nélkül, a 
Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai 
az ETF által finanszírozott 
tevékenységekkel kapcsolatban legalább 
egy munkanappal korábban történő 
értesítés mellett helyszíni ellenőrzést 
végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű 
ellenőrzést is. Amennyiben segítségre van 
szükségre, a Bizottság értesíti a kérelmező 
tagállamot. Az érintett tagállam tisztviselői 
vagy alkalmazottai részt vehetnek ezeken 
az ellenőrzéseken.

Or. fr

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállam gondoskodik róla, hogy 
a felmerült kiadásokkal kapcsolatos 
igazoló dokumentumok az EGAA-ból
kapott pénzügyi hozzájárulás lezárását 
követő három évig a Bizottság és a 
Számvevőszék számára hozzáférhetők 
maradjanak.

(7) A tagállam gondoskodik róla, hogy 
a felmerült kiadásokkal kapcsolatos 
igazoló dokumentumok az ETF alapból
kapott pénzügyi hozzájárulás lezárását 
követő három évig a Bizottság és a 
Számvevőszék számára hozzáférhetők 
maradjanak.

Or. fr
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