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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU 2021–2027-as költségvetésének részét képező Európai Szociális Alap Plusz lesz 
Európa szociális dimenziója megerősítésének fő pénzügyi eszköze, amely a szociális jogok 
európai pillérének gyakorlati elveit ülteti át a gyakorlatba. 
Az ESZA + rendelet közvetlen kapcsolatot teremt az ESZA+ célkitűzései és a pillér három 
fejezete között, amelyek a következők: 1) esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való 
hozzáférés (beleértve a minőségi és befogadó oktatási és képzési rendszereket), 2) tisztességes 
munkakörülmények és 3) szociális védelem és befogadás.

Továbbra is az ESZA + marad az olyan szakpolitikai és rendszerszintű reformokba történő 
beruházások fő uniós eszköze, amelyek célja az emberek készségeinek és képzettségi 
szintjének fejlesztése, beleértve a digitális készségeket is, hogy felkészítsék őket a 
munkaerőpiac változásaira. 
Az előadó hangsúlyozni kívánja a koragyermekkori nevelés fontosságát, mivel hatékony 
befektetést jelent az egész életen át tartó tanulásba és az egyenlőtlenségek kezelésébe fiatal 
kortól kezdve. 
Az előadó emellett fel kívánja hívni a figyelmet a nemek között meglévő digitális szakadék 
problémájára, és javaslatot tesz az IKT és a TTMM ágazatokban a szakadék kezelésére a nők 
és lányok átképzésének és átképesítésének elősegítése, valamint az életkornak megfelelő IKT-
oktatásnak az iskola korai szakaszában való támogatása révén annak érdekében, hogy 
felkeltsék a lányok érdeklődését és ösztönözzék őket arra, hogy kibontakoztassák 
tehetségüket a digitális területen.

Az ESZA + az egészségügyre vonatkozó uniós fellépést azzal fogja támogatni, hogy segíti a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek korszerűsítését. 
Az előadó ebben a tekintetben ki szeretné emelni a súlyos krónikus betegségekben szenvedő 
személyek munkaerőpiaci visszailleszkedésének fontosságát, kellő figyelmet fordítva a nemi 
szempontokra.

A nők munkaerő-piaci helyzete továbbra is kihívást jelent – a nők foglalkoztatási aránya 
átlagosan 64% az EU-ban, míg a férfiaké 76%. A jelek szerint a nők munkaerőpiaci 
inaktivitásának az a legfőbb oka, hogy nincsen lehetőség a szakmai és a családi feladatok 
aktív összeegyeztetésére.1

Az aktív foglalkoztatás támogatása, a nemek közötti foglalkoztatottsági szakadék elleni 
küzdelem és a nők foglalkoztatottságának növelése érdekében a jelentés különös hangsúlyt 
helyez a munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló politikák fontosságára, valamint 
a tagállami szintű ellátási infrastruktúra továbbfejlesztésére, de az idősebb és a 
fogyatékossággal élő személyek hosszú távú ellátására is.

Jelentős különbség van a nemek között a nem foglalkoztatott és oktatásban vagy képzésben 
sem részesülő fiatalok aránya tekintetében. 2017-ben az EU 28 tagállamában a fiatal nők több 
mint ötöde (21, 5%) volt nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, míg 
ugyanez a szám a fiatal férfiak estében 8,5%-kal alacsonyabb, azaz 13,0% volt.2

                                               
1 A DG JUST adatai
2 Eurostat.
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A nemek közötti különbség egy sor tényezővel magyarázható, többek között a következőkkel:

– társadalmi konvenciók és elvárások, amelyek jellemzően nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak a nők családon belüli szerepének és a férfiak munkahelyen betöltött 
szerepének.
– az olyan karriertanácsadás, amely esetleg megerősítheti a nemek közötti szegregációt és a 
nőket a foglalkozások egy viszonylag szűk köre felé tereli.
– munkaerőpiaci problémák, például: a munkáltatók szívesebben vesznek fel fiatal férfiakat 
mint fiatal nőket; a fiatal nők beilleszkedési nehézségekkel néznek szembe, amikor szülés 
után visszatérnek a munkába; a fiatal nők nagyobb valószínűséggel rendelkeznek rosszul 
fizetett munkahellyel vagy bizonytalan munkahellyel.

A nemek közötti különbségek tagállamonként jelentősen eltérnek.

Az előadó különösen erre a helyzetre szeretné felhívni a figyelmet, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre célzott intézkedéseket és strukturális reformokat a 
probléma kezelése érdekében, szem előtt tartva a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
szempontokat. 
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MÓDOSÍTÁS:

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az EUSZ 3. cikkének értelmében 
az Unió a belső piac kialakítása során a 
magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon munkálkodik;
előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget, 
a nemzedékek közötti szolidaritást és a 
gyermekek jogainak védelmét; valamint 
küzd a társadalmi kirekesztés és a 
diszkrimináció ellen. Az EUMSZ 9. 
cikkének megfelelően politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.



PE627.761v02-00 6/40 AD\1169076HU.docx

HU

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A Bizottság a szociális jogok 
európai pilléréről szóló 2016. március 8-i 
közleményében (COM(2016)0127, I. 
melléklet) is elismerte az európai 
munkaerőpiacok nemi szegregáltságát, és 
hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak 
a foglakoztatásban, ugyanakkor 
felülreprezentáltak a részmunkaidős 
állásokat és a rosszabbul fizetett 
ágazatokat tekintve, órabérük pedig 
annak ellenére alacsonyabb, hogy 
iskolázottsági szintjük meghaladja a 
férfiakét. A szociális jogok európai pillére 
kötelezettségeket állapít meg a tagállamok 
számára az esélyegyenlőség, a szociális 
védelem, a társadalmi befogadás és a 
munkaerőpiacon a tisztességes 
munkafeltételek tekintetében. Az ESZA+ 
programnak törekednie kell a nemi 
szegregáció leküzdésére az oktatás, a 
képzés és következésképpen a 
foglalkoztatás területén. A nemi 
szegregáció az oktatási rendszerek és a 
foglalkozások mélyen gyökerező 
jellemzője Unió-szerte. Ez megnyilvánul a 
nők és a férfiak eltérő munkaerőpiaci 
részvételi mintáiban, a közéletben és a 
politikai életben, a nem fizetett háztartási 
munkában és gondoskodásban, valamint 
a fiatal nők és férfiak tanulmányi 
választásaiban. A nemi szegregáció 
fogalma arra utal, hogy az egyik nem 
aránya magasabb bizonyos oktatási 
területeken és foglalkozásokban, ami 
leszűkíti az életpályára vonatkozó 
választási lehetőségeket, a tanulmányi és 
a foglalkoztatási lehetőségeket, 
egyenlőtlen bérezéshez vezet, tovább 
erősíti a nemi sztereotípiákat, és 
korlátozza a hozzáférést bizonyos 
állásokhoz, ugyanakkor állandósítja a 
nemek közötti egyenlőtlenségeket a köz- és 
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magánszférában. A nemi szegregáció 
káros hatással van különösen a nők, de a 
férfiak munkaerőpiaci esélyeire is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elítéli a gazdasági és társadalmi 
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kohézió finanszírozásának jelentős, akár 
45%-os lehetséges csökkentését a közelgő 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben, illetve e 
források átirányítását más prioritások 
felé, különösen a katonai és biztonsági 
ágazatban; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós finanszírozás többszöri, egymást 
követő csökkentése hozzájárult az EU-ban 
a különbségek és egyenlőtlenségek 
növekedéséhez, aláásva a szociális 
válaszlépéseket és növelve különösen a 
szegénységet, ami a nőket nagyobb 
mértékben érintette; kéri a kohéziós 
támogatás és az ahhoz kapcsolódó 
finanszírozás növelését, az ESZA+ 
programra is kiterjedően;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 20-án a Tanács 
támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendje” című 
dokumentumra az Unió által adott választ –
Európa fenntartható jövőjét. A Tanács 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 
három irány (gazdaság, társadalom és 
környezet) mentén kiegyensúlyozott és 
integrált módon kell megvalósítani a 
fenntartható fejlődést. Nagyon fontos, hogy 
az Unió valamennyi bel- és külpolitikai 
területének szerves részévé váljon a 
fenntartható fejlődés, az Unió pedig az 
általános problémák megoldására 
törekedjen az általa alkalmazott 
szakpolitikákkal. A Tanács üdvözölte a 
2016. november 22-i, „A következő 
lépések Európa fenntartható jövőjéért” 
című bizottsági közleményt, amely az első 
lépést jelenti a fenntartható fejlesztési 
célok elterjesztése, illetve a valamennyi 
uniós szakpolitikára legfontosabb 

(4) 2017. június 20-án a Tanács 
támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendje” című 
dokumentumra az Unió által adott választ –
Európa fenntartható jövőjét. A Tanács 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 
három irány (gazdaság, társadalom és 
környezet) mentén kiegyensúlyozott és 
integrált módon kell megvalósítani a 
fenntartható fejlődést. Nagyon fontos, hogy 
az Unió valamennyi bel- és külpolitikai 
területének szerves részévé váljon a 
fenntartható fejlődés, az Unió pedig az 
általános problémák megoldására 
törekedjen az általa alkalmazott 
szakpolitikákkal. A Tanács üdvözölte a 
2016. november 22-i, „A következő 
lépések Európa fenntartható jövőjéért” 
című bizottsági közleményt, amely az első 
lépést jelenti a fenntartható fejlesztési 
célok elterjesztése, illetve a valamennyi 
uniós szakpolitikára legfontosabb 
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vezérelvként alkalmazandó fenntartható 
fejlesztés irányába, beleértve a 
finanszírozási eszközöket is.

vezérelvként alkalmazandó fenntartható 
fejlesztés irányába, beleértve a 
finanszírozási eszközöket is. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődési célok 
megvalósításához, így elsősorban a relatív 
szegénység felére csökkentéséhez és a 
szegénység szélsőséges formáinak 
felszámolásához (1. cél); az egészséghez 
és a jólléthez (3. cél), a minőségi és 
befogadó oktatáshoz (4. cél), a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához (5. 
cél), a tartós, befogadó és fenntartható 
gazdasági növekedés, valamint a teljes, 
produktív foglalkoztatás és a tisztességes 
munka előmozdításához mindenki 
számára (8. cél), az egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez (10. cél), továbbá a 
társadalmi egyenlőtlenségek és különösen 
annak a nőkre gyakorolt káros hatásai 
csökkentéséhez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a fokozott 
biztonsági fenyegetés, a tiszta energiára 
való átállás, a technológiai változások és a 
munkaerő fokozatos elöregedése, illetve 
néhány ágazatban és régióban főleg a 
kkv-k által tapasztalható, egyre növekvő 
készség- és munkaerőhiány következtében 
az Unió strukturális kihívásokkal 
szembesül. A munka világának változó 
realitásait figyelembe véve, a megfelelő 
készségek fejlesztésével, a fejlődés 
befogadóbbá tételével, illetve – például a 
munkaerő mobilitásán keresztül is – a 
foglalkoztatási és szociális politika
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a fokozott 
biztonsági fenyegetés, a tiszta energiára 
való átállás, a technológiai változások, a 
gondozási feladatok egyenlőtlen elosztása, 
a demográfiai kihívások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése, illetve a főleg a 
kkv-k által egyes ágazatokban és 
régiókban tapasztalható, egyre növekvő 
készség- és munkaerőhiány, más 
ágazatokban és régiókban pedig a 
munkalehetőségek hiánya következtében 
az Unió strukturális kihívásokkal 
szembesül, ezért a munka világának 
változó realitásait figyelembe véve, az 
Uniónak fel kell készülnie a jelenlegi és 
jövőbeli kihívásokra a megfelelő 
készségekbe való befektetéssel, a minőségi 
és inkluzív oktatással és egész életen át 
tartó tanulással, a növekedés és a 
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munkaerőpiacok inkluzívabbá tételével, 
valamint a foglalkoztatás, a vállalkozói 
készségek – a nők vállalkozói készségét is 
beleértve – és a szociális politikák
javításával, többek között a munkavállalói 
mobilitás tekintetében, valamint a nemek 
közötti szakadékok és a nőkkel szemben a 
munkához jutás és a szülési szabadság 
tekintetében alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem révén.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
a munkaerőpiacok hatékonyságának 
fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 
való jutás előmozdítása, az oktatás és 
képzés elérhetőségének és színvonalának 
javítása, valamint a társadalmi befogadás 
és az egészségügy javítása, illetve a 
szegénység csökkentése nemcsak 
megosztott irányítással, hanem a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával is történik ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
a befogadó és a nemek közötti 
egyenlőséget biztosító munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozása és a 
színvonalas, jobban fizetett, határozatlan 
idejű szerződéssel történő 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés
előmozdítása, az oktatás, képzés és 
gondozás elérhetőségének és 
színvonalának javítása, valamint a 
társadalmi befogadás és az egészségügy 
javítása, illetve a szegénység felszámolása
nemcsak megosztott irányítással, hanem a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával is történik ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.

Indokolás

A jobb fizetés, a munkahelyi védelem, a munkajogi szabályozás és a biztonságosabb 
foglalkoztatási feltételek elengedhetetlenek a nők gazdasági felemelkedéséhez, illetve a 
különösen a nőket érintő bizonytalanság és kiszolgáltatottság enyhítéséhez.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 
illetve a tartósan munkanélküli és inaktív 
személyek esetében –, valamint az 
önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság 
támogatásával. Az ESZA+ programnak a 
munkaerőpiacok működésének javítására 
kell törekednie a munkaerőpiaci 
intézmények, például az állami 
foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének támogatásával annak 
érdekében, hogy jóval célzottabbá tudják 
tenni tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásaikat az álláskeresés és a 
munka világába való átmenet során, illetve 
javíthassák a dolgozók mobilitását. Az 
ESZA+-programnak elő kell segítenie a 
nők munkaerőpiaci részvételét egyebek 
mellett a munka és a magánélet közötti 
egyensúly, illetve a gyermekgondozási 
lehetőségek javítását célzó intézkedések 
révén. Az ESZA+ programnak egészséges
és jól alkalmazkodó munkakörnyezet 
biztosítására is törekednie kell annak 
érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

(13) Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
beavatkozásokkal – főként a fiatalok, a 
fogyatékossággal élő személyek és a 
krónikus betegek, a hosszan tartó 
betegségből (pl. rákból) felgyógyultak, a 
tartósan munkanélküli, a gazdaságilag
inaktív személyek, a marginalizált 
közösségekből származók, illetve a 
többszörös megkülönböztetéssel 
szembesülők esetében –, valamint az 
önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság 
támogatásával. Az ESZA+ programnak a 
munkaerőpiacok működésének javítására 
kell törekednie a munkaerőpiaci 
intézmények, például az állami 
foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének és rugalmasságának 
támogatásával különböző célcsoportok 
irányába annak érdekében, hogy jóval 
célzottabbá és egyénibbé tudják tenni 
tanácsadási és útmutatási szolgáltatásaikat 
az álláskeresés és a munka világába való 
átmenet során, illetve megkönnyíthessék a 
dolgozók mobilitását. Az ESZA+-
programnak elő kell segítenie a nők 
részvételét a fenntartható és minőségi 
foglalkoztatásban, illetve elő kell 
mozdítania a nők vállalkozói készségét, 
különös figyelemmel az egyedülálló 
anyákra, olyan intézkedések révén, 
amelyek célja egyebek mellett biztosítani a 
férfiak és a nők egyenlő értékű munkáért 
való egyenlő díjazása elvének tiszteletben 
tartását. Az ESZA+ programnak arra kell 
törekednie, hogy javítsa a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyt, illetve a 
megfizethető gyermekgondozáshoz és a 
különböző életciklusokban nyújtott 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a dolgozó szülők és gondozók 
számára, hogy megkönnyítse részvételüket 
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a minőségi foglalkoztatásban, és ekként 
küzdjön a szegénység ellen a gondozási 
feladatokat ellátó munkavállalók körében.
Az ESZA+ programnak online vagy a 
fizikai munkahelyen egészséges, 
biztonságos és zaklatástól, illetve 
erőszaktól mentes, és jól alkalmazkodó 
munkakörnyezet biztosítására is törekednie 
kell annak érdekében, hogy a változó 
munkavállalási formákkal kapcsolatos 
egészségügyi kockázatoknak és az 
elöregedő munkaerő igényeinek megfelelő 
válaszokat tudjon adni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A költségvetésük kezelése során 
tagállamoknak készen kell állniuk arra, 
hogy az egyenlőtlenség valamennyi 
formája – többek között a nemek közötti 
egyenlőtlenség – elleni küzdelemre 
irányuló hatékony intézkedésekre 
forrásokat különítsenek el, értékeljék az 
operatív programjaikat és növeljék az 
erőforrásokat, ha szükséges. A nemek 
közötti egyenlőtlenségek elleni 
intézkedések megfelelő finanszírozása 
kulcsfontosságú az esélyegyenlőségi 
politikák végrehajtásához.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
hozzáférhetőségének és 
megkülönböztetésmentességének



AD\1169076HU.docx 13/40 PE627.761v02-00

HU

a digitális készségekre gondolva – elősegíti 
azon kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és 
képzés, illetve a munka világába való 
átmenet területén, támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és 
foglalkoztathatóságot, és ezeken a 
területeken méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a versenyképességhez és a 
társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a munkahelyi 
környezetben történő tanulással és 
gyakornoki képzéssel, egész életen át tartó 
pályaorientációval az iparággal 
együttműködve, a készségigények 
előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 
diplomások számának előrejelzésével és 
pályakövetésével, az oktatók 
továbbképzésével, a tanulási eredmények 
érvényesítésével és a képesítések 
elismerésével.

javításával – elsősorban a digitális 
készségekre gondolva – elősegíti azon 
kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és 
képzés, illetve a munka világába való 
átmenet területén, támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és 
foglalkoztathatóságot, és ezeken a 
területeken méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a társadalmi kohézióhoz, a 
horizontális és vertikális szegregáció 
csökkentéséhez és a társadalmi és 
gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a magas 
színvonalú, munkahelyi környezetben 
történő tanulással és gyakornoki képzéssel, 
egész életen át tartó pályaorientációval az 
iparággal együttműködve, a 
készségigények előrejelzésével, korszerű 
tananyagokkal, a diplomások számának 
előrejelzésével és pályakövetésével, az 
oktatók továbbképzésével, az informális és 
nem-formális tanulás támogatásával, a 
tanulási eredmények validálásával és a 
képesítések, illetve a korábbi tanulás
elismerésével.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 
egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni –
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében – a koragyermekkori neveléstől és 
gondozástól kezdve az általános és 

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 
egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni –
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében és kellő figyelmet fordítva a nemi 
dimenzióra – a koragyermekkori 
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szakoktatáson és -képzésen át a felsőfokú 
oktatásig, illetve a felnőttoktatásig és -
képzésig, ami előmozdítja az átjárhatóságot 
az oktatási és képzési ágazatok között, 
megelőzi az iskolai lemorzsolódást, javítja 
az egészségtudatosságot, erősíti a 
kapcsolatot az iskolarendszeren kívüli és az 
informális tanulással, illetve megkönnyíti 
mindenki számára a tanulási célú 
mobilitást. Ebben az összefüggésben 
támogatni kell az Erasmus programmal 
való szinergiákat, különösen a hátrányos
helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

neveléstől és gondozástól kezdve az 
általános és szakoktatáson és -képzésen át 
a felsőfokú oktatásig, illetve a 
felnőttoktatásig és -képzésig, ami 
előmozdítja az átjárhatóságot az oktatási és 
képzési ágazatok között, megelőzi az 
iskolai lemorzsolódást, javítja az 
egészségtudatosságot, erősíti a kapcsolatot 
az iskolarendszeren kívüli és az informális 
tanulással, illetve megkönnyíti mindenki 
számára a tanulási célú mobilitást. Ebben 
az összefüggésben támogatni kell az 
Erasmus programmal való szinergiákat, 
különösen a hátrányos helyzetű tanulók 
tanulási célú mobilitásának megkönnyítése 
érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió kötelező elvként történő 
beépítését a programozás minden 
fázisába, az operatív programok 
prioritásainak kialakításától a 
végrehajtáson át azok nyomon követéséig 
és értékeléséig, és biztosítják, hogy a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
vonatkozó kulcsfontosságú intézkedések 
támogatásban részesüljenek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 b) A Menekültügyi és Migrációs 
Alappal való szinergiáknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ESZA+ általánosan 
érvényesíteni és fokozni tudja a minőségi, 
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nem szegregált és befogadó oktatáshoz és 
képzéshez való egyenlő hozzáférést, 
valamint a társadalmi befogadást, a 
munkaerőpiaci integrációt, illetve az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, különös tekintettel a nők és a 
gyermekek szükségleteire.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 
segítenie mindenki számára a rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a digitális készségek és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 
azzal a céllal, hogy olyan készségeket 
biztosítson az emberek számára, amelyek 
alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 
technológiai változásokhoz, az 
innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 
segítenie mindenki számára a rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a digitális készségek és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 
azzal a céllal, hogy olyan készségeket 
biztosítson az emberek számára, amelyek 
alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 
technológiai változásokhoz, az 
innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban, ugyanakkor kezelik a nemek 
közötti szakadékot az IKT- és a STEM-
ágazatban a nők és a lányok átképzésének 
és átképesítésének előmozdítása révén, 
valamint célzott támogatást nyújtanak a 
nők számának növelésére a STEM-
tárgyak, valamint az informatika és a 
mérnöki tudományok tekintetében azzal a 
konkrét céllal, hogy növeljék a nők 
részvételét az IKT- és a digitális 
ágazatban..

Módosítás 16
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
hátrányos helyzetet, és ösztönözze a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól függetlenül –
a leghátrányosabb helyzetben lévők 
érdekeit szolgálják, ideértve a 
gyermekeket, a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat és a 
szegénységben élő munkavállalókat. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 
befogadását azzal a céllal, hogy biztosítsa 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésüket. Az 
ESZA+ programot fel kell használni 
továbbá az időben és egyenlő feltételek 
mellett hozzáférhető megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például az egészségügyi 
ellátás és a tartós gondozás, különösen a 
családi és közösségi alapú gondozó 
szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét.

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
hátrányos helyzetet, és ösztönözze a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket, különös 
hangsúlyt fektetve egyúttal a szegénység 
feminizációjának leküzdésére. Ehhez 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól, nemtől és 
földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
vidéki térségekben élő nőket, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, a fogyatékossággal élőket és a 
szegénységben élő munkavállalókat, 
valamint a diszkrimináció többféle 
formájával szembesülő más embereket. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 
befogadását azzal a céllal, hogy biztosítsa 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésüket. Az 
ESZA+ programot fel kell használni 
továbbá az időben és egyenlő feltételek 
mellett hozzáférhető megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például az egészségügyi 
ellátás, a gyermekgondozás és a 
koragyermekkori nevelés, továbbá a tartós 
gondozás, különösen a családi és közösségi 
alapú gondozó szolgáltatások javítására. 
Az ESZA+ programnak hozzá kell járulnia 
a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítéséhez elsősorban azzal a céllal, 
hogy előmozdítsa ezek hozzáférhetőségét.

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 a) Az ESZA+ programnak az idős 
nők szegénységének kezelésére kellene 
törekednie az Unióban, figyelembe véve, 
hogy a jelenleg 40%-os nemek közötti 
nyugdíjkülönbség akut kockázatot jelent a 
fokozódó elszegényedés tekintetében az 
idősebb nők körében, különösen a társ 
nélkül élők esetében, vagyis nyomon 
kellene követnie „A nők és a férfiak 
közötti egyenlő jövedelmi lehetőségről: a 
nemek közötti nyugdíjak közötti 
különbségek megszüntetése” című 2015-
ös tanácsi következtetésekben tett 
kötelezettségvállalásokat.1aAz idősebb nők 
körében a szegénységet tovább súlyosbítja 
az egészségügyi ellátásért és a 
gyógyszerekért közvetlenül a betegek által 
fizetendő költségek növekedése, amelyeket 
az idős betegeknek kell viselni, különösen 
a nőknek, akik életük nagyobb részét élik 
le rossz egészségi állapotban, mint a 
férfiak, elsősorban a hosszabb várható 
élettartamuk miatt.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22 a) Valamennyi tagállam ratifikálta a 
gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, 
amely az alapvető norma a gyermekek 
jogainak előmozdítása és védelme terén. A 
gyermekek jogainak előmozdítása az 
uniós politikák kifejezett célja, és az 
Európai Unió Alapjogi Chartája előírja, 
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hogy a gyermek mindenek fölött álló 
érdekének elsődleges szempontnak kell 
lennie az Unió valamennyi tevékenysége 
során. Az ESZA+ programnak 
támogatnia kell a hatékony 
beavatkozásokat előmozdító 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
gyermekek jogainak érvényesítéséhez.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Néhány tagállamban és régióban az 
ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 
tartósan magas szintjére tekintettel – amely 
különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 
nem dolgoznak, nem tanulnak és 
képzésben sem vesznek részt – arra van 
szükség, hogy ezek a tagállamok a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében továbbra is elegendő forrásokat 
fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 
támogató fellépésekre, például az ifjúsági 
garancia programok végrehajtásán 
keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés által a 
2014–2020 közötti programozási 
időszakban támogatott fellépésekre építve 
a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 
fiatalokat a munka világába és az oktatásba 
visszavezető és bevonó intézkedéseket –
adott esetben a munkanélküli, inaktív és 
hátrányos helyzetű fiatalok között prioritás 
meghatározásával –, például az ifjúsági 
munka révén. A tagállamoknak olyan 
intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 
munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak.  Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 

(23) Néhány tagállamban és régióban az 
ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 
tartósan magas szintjére tekintettel – amely 
különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 
nem dolgoznak, nem tanulnak és 
képzésben sem vesznek részt – arra van 
szükség, hogy ezek a tagállamok a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében továbbra is elegendő forrásokat 
fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 
támogató fellépésekre, például az ifjúsági 
garancia programok végrehajtásán 
keresztül. Különös figyelmet kell fordítani 
ezzel összefüggésben arra, hogy jelentős 
különbség van a nemek között a nem 
foglalkoztatott és oktatásban vagy 
képzésben sem részesülő fiatalok aránya 
tekintetében. 2017-ben az EU 28 
tagállamában a fiatal nők több mint ötöde 
(21,5%) volt nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő, 
míg ugyanez a szám a fiatal férfiak 
estében 8,5%-kal alacsonyabb, azaz 13,0% 
volt1a. Az egyéneket célzó ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés által a 
2014–2020 közötti programozási 
időszakban támogatott fellépésekre építve 
a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 
fiatalokat a munka világába és az oktatásba 
visszavezető és bevonó intézkedéseket –
adott esetben a munkanélküli, inaktív és 
hátrányos helyzetű fiatalok között prioritás 
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források legalább 10 %-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

meghatározásával –, például az ifjúsági 
munka révén. A tagállamoknak olyan 
intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 
munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak. Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 
források legalább 10 %-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

_______________

1a Eurostat

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az ESZA+ által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
kormányzáson, továbbá az érintett területek 
valamennyi szereplője és a társadalmi-
gazdasági szereplők, különösen pedig a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
közötti partnerségen múlik. Fontos ezért, 
hogy a tagállamok ösztönözzék a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét a 
megosztott irányítású ESZA+ 
végrehajtásában.

(26) Az ESZA+ által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
kormányzáson, továbbá az érintett területek 
valamennyi szereplője és a társadalmi-
gazdasági szereplők, különösen pedig a 
regionális és helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom közötti 
partnerségen múlik, különös tekintettel a 
civil szervezetek foglalkoztatásban, 
gondozásban, oktatásban és szociális 
szolgáltatásokban betöltött szerepére, 
illetve a megkülönböztetésmentesség 
és/vagy az emberi jogok védelme területén 
végzett munkájára. Fontos ezért, hogy a 
tagállamok biztosítsák a regionális és a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek és a 
civil társadalom érdemi részvételét a 
megosztott irányítású ESZA+ stratégiai 
irányításban az operatív programok 
prioritásainak kialakításától azok 
végrehajtásán át az eredmények és 
hatások nyomon követéséig és 
értékeléséig. Emellett a 
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megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség védelme érdekében 
alapvető fontosságú, hogy az 
esélyegyenlőségi szervek és a nemzeti 
emberi jogi intézmények is minden 
szakaszban részt vegyenek.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban, hogy valamennyi területen 
előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 
szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 
munka-erőpiaci részvételt, valamint a 
foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 
feltételeit. Gondoskodniuk kell arról, hogy 
az ESZA+ megkülönböztetés nélkül 
mindenki számára támogassa az 
esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 
összhangban, másokkal azonos alapon 
támogassa a fogyatékkal élő személyek 
társadalmi befogadását, illetve 
hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 
alapelveket a programok előkészítésének, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 
szakaszában időben és egységes módon 
kell figyelembe venni, miközben arról is 
gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
támogatása érdekében konkrét 
intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie a 
lakossági/intézményi ellátásról a családra 
és a közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek. Az 
ESZA+ nem támogathat olyan 

(28) A z Európai Unió Alapjogi 
Chartájával összhangban a tagállamoknak 
és a Bizottságnak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ESZA+ hozzájáruljon a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításához 
az EUMSZ 8. cikkével összhangban, hogy 
valamennyi területen előmozdítsa a nőkkel 
és a férfiakkal szembeni egyenlő 
bánásmódot, beleértve az oktatást és a 
munkaerőpiaci részvételt, valamint a 
foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 
feltételeit, valamint a nők gazdasági 
függetlenségét, oktatását és 
készségfejlesztését, továbbá az erőszak 
áldozatául esett nők visszailleszkedését a 
társadalomba és a munkaerőpiacra. A 
szinergiáknak és a Jogok és értékek
programmal való szakpolitikai 
összhangnak biztosítania kell, hogy az 
ESZA+ képes legyen fellépéseinek 
általános érvényesítésére és erősítésére. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy az ESZA+ 
nem, faji vagy etnikai származás, vallás 
vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor 
vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetés nélkül mindenki 
számára támogassa az esélyegyenlőséget 
az EUMSZ 10. cikkével összhangban, 
másokkal azonos alapon támogassa a 
fogyatékossággal élő személyek társadalmi 
befogadását, illetve hozzájáruljon a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásához, 
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intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez. A(z) (EU) [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 
előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

többek között az oktatás, foglalkoztatás, 
szociális védelem és a hozzáférhetőség 
tekintetében. Ezeket az alapelveket a 
programok előkészítésének, nyomon 
követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 
szakaszában időben és egységes módon 
kell figyelembe venni, miközben arról is 
gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
támogatása érdekében konkrét 
intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie az 
intézményi ellátásról a családra és a 
közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös és 
interszekcionális megkülönböztetéssel 
szembesülnek. Az ESZA+ nem támogathat 
olyan intézkedéseket, amelyek 
hozzájárulnak a szegregációhoz vagy a 
társadalmi kirekesztéshez vagy a nemi 
sztereotípiák újratermeléséhez. A(z) (EU) 
[a közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] rendelet előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
Társadalmi kohézió és szociális jogok ágra 
vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28 a) A nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése iránti, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben rögzített 
határozott Uniós elkötelezettséggel 
összhangban a tagállamok és a Bizottság 
biztosítják, hogy az ESZA+ 
végrehajtásakor a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés mint stratégia 
minden programban és intézkedésben 
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kialakításra és alkalmazásra kerüljön, 
továbbá legyen hozzárendelve a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítéséhez 
szükséges technikai kapacitás.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy az 
ESZA+ a gondozási szolgáltatások 
bővítését is elősegítse, beleértve a 
gyermekgondozást, az idősgondozást és a 
tartós gondozást igénylő fogyatékossággal 
élő személyek ellátását. A gondozási 
szolgáltatások nyújtása nemcsak a nők 
munkaerőpiaci részvétele, hanem a 
gyermekek fejlődése szempontból is 
fontos. A koragyermekkori nevelés és 
gondozás számos rövid távú és hosszú 
távú előnnyel jár az egyének és a 
társadalom számára, beleértve azokat a 
személyeket is, akik társadalmi-gazdasági 
szempontból hátrányos háttérrel 
rendelkeznek, illetve a sajátos nevelési 
igényű és a fogyatékossággal élő 
személyeket. Emellett hatékony 
beruházást jelent, amely megalapozza a 
sikeres egész életen át tartó tanulást és az 
egyenlőtlenségek kezelését fiatal kortól 
kezdve.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az adatgyűjtés adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az irányító hatóságok a nyilvántartásokból 

(29) Az adatgyűjtés adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az irányító hatóságok a nyilvántartásokból 
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gyűjthessék az adatokat, ahol ilyen adatok 
elérhetők a nyilvántartásokban.

gyűjthessék az adatokat, ahol ilyen adatok 
esetleg nemek szerinti bontásban 
elérhetők a nyilvántartásokban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés
elérhetőségének és színvonalának javítását, 

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

színvonalának javítását, a társadalmi 
befogadás, az esélyegyenlőség és az 
egészségügy támogatását, illetve a 
szegénység csökkentését, valamint a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág mentén folyó 
fellépéseket a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani – és ezért uniós 
szinten jobban megvalósíthatók –, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „alapvető anyagi támogatás”: azok 
a javak, amelyek kielégítik egy személy 
méltóságteljes életvitelhez szükséges 
alapvető igényeit, ideértve a ruházatot, a 
higiéniai cikkeket és az iskolai felszerelést;

(3) „alapvető anyagi támogatás”: azok 
a javak, amelyek kielégítik egy személy 
méltóságteljes életvitelhez szükséges 
alapvető igényeit, ideértve a ruházatot, a 
higiéniai cikkeket, beleértve a női 
higiéniai és ápolási termékeket, és az 
iskolai felszerelést;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 
magas foglalkoztatási szintek, a méltányos 
szociális védelem és a munka jövőbeli 
világára felkészült, képzett és ellenálló
munkaerő biztosítása érdekében, a szociális 
jogok európai pillérében – amelyet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2017. november 17-én hirdetett ki –

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 
magas foglalkoztatási szintek, a nemek 
közötti foglalkoztatási szakadék 
leszorítása, a méltányos szociális védelem 
és a munka jövőbeli világára felkészült, 
képzett és rugalmasan alkalmazkodóképes
munkaerő, valamint a mindenkire 
kiterjedő esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében, a szociális jogok európai 
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meghatározott elvekkel összhangban. pillérében – amelyet az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság 2017. november 
17-én hirdetett ki – meghatározott elvekkel 
összhangban. Az ESZA+ célja továbbá, 
hogy hozzájáruljon az Európai Uniónak 
és a tagállamoknak a fenntartható 
fejlesztési célok elérésére vonatkozó 
kötelezettségvállalása teljesítéséhez. Az 
ESZA+ támogatja és kiegészíti a tagállami 
szakpolitikákat, valamint azokhoz értéket 
ad hozzá annak érdekében, hogy biztosítsa 
a nemek közötti egyenlőséget, az 
esélyegyenlőséget, a munkába állást, a 
tisztességes munkafeltételeket, a 
megkülönböztetésmentességet, a szociális 
védelmet mindenki számára és a 
társadalmi befogadást, továbbá az 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést és az emberi egészség magas 
szintű védelmét.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a foglalkoztatásba való bejutás 
javítása minden munkanélküli, különösen 
pedig a fiatalok és a tartósan 
munkanélküliek, valamint az inaktív 
személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális 
gazdaságot;

i. a minőségi foglalkoztatásba való 
bejutás javítása minden munkanélküli, 
különösen pedig a fiatalok, a nők, az 
egyedülálló szülők és a tartósan 
munkanélküliek, valamint a gazdaságilag
inaktív személyek, a fogyatékossággal élő 
személyek vagy a krónikus betegek, a 
marginalizált közösségekből származók és 
a többszörös megkülönböztetést 
elszenvedők számára, előmozdítva az 
vállalkozói készséget és a szociális 
gazdaságot;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a munkaerőpiaci intézmények és 
szolgáltatások korszerűsítése a 
készségigények értékelése és a 
munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, 
a pályamódosítás és a mobilitás érdekében 
időben történő, egyénre szabott 
segítségnyújtás és támogatás céljából;

ii. a munkaerőpiaci intézmények és 
szolgáltatások korszerűsítése a 
készségigények értékelése és a 
munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, 
a bármely életszakaszban történő
pályamódosítás és a mobilitás érdekében 
időben történő, egyénre szabott 
segítségnyújtás és támogatás céljából;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nők munkaerőpiaci részvételének
előmozdítása, a munka és a magánélet 
megfelelőbb egyensúlya, ideértve a 
gyermekgondozás igénybevételét, az 
egészségügyi kockázatokra is figyelmet 
fordító, egészséges és megfelelően 
kiigazított munkakörnyezetet, a 
munkavállalók, a vállalkozások és a 
vállalkozók változáshoz való 
alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést;

iii. a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása minden területen a nők 
gazdasági függetlenségének és 
munkaerőpiaci részvételének, a vállalkozói 
készségeknek és a magas színvonalú 
foglalkoztatásnak a biztosításával, többek 
között a nők és a férfiak egyenlő, illetve 
egyenlő értékű munkáért való egyenlő 
díjazása elvének tiszteletben tartásának 
biztosítására irányuló, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly javítására, 
valamint a dolgozó szülők és gondozók 
számára megfizethető, inkluzív és nem 
szegregált gyermekgondozási és 
életcikluson alapuló gondozási 
szolgáltatások (ideértve az idősebb 
személyeket, a fogyatékossággal élő 
személyeket és a krónikus betegségeket 
is), a megfizethető, inkluzív és nem 
elkülönített gyermekgondozási és a 
különböző életszakaszokban nyújtott 
gondozási szolgáltatások (ideértve az idős 
személyek, a fogyatékossággal élő 
személyek és/vagy a krónikus betegségben 
szenvedő személyek tartós gondozását is) 
javítására irányuló intézkedések révén, 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
számukra a minőségi foglalkoztatásban 
való részvételt, és ily módon küzdjenek a 
szegénység ellen a gondozási feladatokat 
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ellátó munkavállalók körében;

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. egészséges és megfelelően 
kialakított munkakörnyezet előmozdítása 
az egészségügyi kockázatok, a szexuális 
zaklatás és a munkahelyi visszaélések 
kezelése, a munkavállalók, vállalkozások 
és vállalkozók változásokhoz 
alkalmazkodása, valamint az aktív és 
egészséges időskor érdekében;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az oktatási és képzési rendszerek 
minőségének, eredményességének és 
munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, 
a kulcskompetenciák – többek között a 
digitális készségek – elsajátításának 
támogatása céljából;

iv. az oktatási és képzési rendszerek 
minőségének, eredményességének és 
munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, 
a kulcskompetenciák – többek között a 
digitális készségek – elsajátításának 
támogatása céljából, kellő figyelmet 
fordítva a nemek közötti digitális 
szakadékra;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a minőségi és befogadó oktatásba 
és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 
elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, a kisgyermekkori 
oktatástól és gondozástól az általános és a 
szakmai oktatáson és képzésen keresztül a 

v. beruházás a gyermekek 
fejlesztésébe és a minőségi, megfizethető, 
nem szegregált és befogadó oktatásba és 
képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 
elvégzésének előmozdítása, különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok számára, a 
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felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára;

kisgyermekkori oktatástól és gondozástól 
az általános és a szakmai oktatáson és 
képzésen keresztül a felsőoktatásig, 
valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve 
a tanulási mobilitás előmozdítását 
mindenki számára;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. az életkornak megfelelő IKT-
oktatásnak az iskola korai szakaszában 
történő előmozdítása, különös tekintettel a 
lányok ösztönzésére arra, hogy 
érdeklődést mutassanak és 
kibontakoztassák tehetségüket a digitális 
területen, valamint a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
lányoknak való oktatásának előmozdítása 
fiatal kortól kezdve;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. az egész életen át tartó tanulás –
különösen a készségek rugalmas 
fejlesztésére és az átképzésre irányuló 
lehetőségek – elősegítése mindenki 
számára, figyelembe véve a digitális 
készségeket, a munkaerőpiaci igényekre 
alapozva megfelelőbben előre jelezve a 
változásokat és az új készségek iránti 
igényeket, megkönnyítve a 
pályamódosítást és elősegítve a szakmai 
mobilitást;

vi. az egész életen át tartó tanulás –
különösen a készségek rugalmas 
fejlesztésére és az átképzésre irányuló 
lehetőségek – elősegítése mindenki 
számára, figyelembe véve a nemek közötti 
digitális szakadékot, a digitális 
készségeket, a munkaerőpiaci igényekre 
alapozva megfelelőbben előre jelezve a 
változásokat és az új készségek iránti 
igényeket, megkönnyítve a 
pályamódosítást és elősegítve a szakmai 
mobilitást;
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ix pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ix. a minőségi, fenntartható és 
megfizethető szolgáltatásokhoz való 
egyenlő és időben történő hozzáférés 
megerősítése; a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése, ideértve a 
szociális védelemhez való hozzáférés 
előmozdítását is; az egészségügyi 
rendszerek és tartós ápolási-gondozási 
szolgáltatások hozzáférhetőségének, 
hatékonyságának és rezilienciájának 
javítása;

ix. a minőségi, fenntartható és 
megfizethető szolgáltatásokhoz való 
egyenlő és időben történő hozzáférés 
megerősítése; a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése, ideértve a 
szociális védelemhez való hozzáférés 
előmozdítását is; az egészségügyi 
rendszerek és tartós ápolási-gondozási 
szolgáltatások hozzáférhetőségének, 
hatékonyságának és rezilienciájának 
javítása, különösen az ingyenes és 
egyetemes közegészségügyi szolgáltatások 
megerősítése és javítása révén;

Indokolás

A nők különösen kiszolgáltatottak az egészségügyi ellátáshoz való egyenlőtlen hozzáférés 
tekintetében. Az egyetlen módja az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
biztosításának az ingyenes és egyetemes közszolgáltatás. 

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x. a szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetett, többek között a 
legrászorulóbb személyek társadalmi 
integrációjának előmozdítása;

x. a szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetett, többek között a 
legrászorulóbb személyek, a 
fogyatékossággal élő személyek vagy a 
krónikus betegek, a marginalizált 
közösségekből származók, a gyermekek és 
az idősek, különösen az idős nők
társadalmi integrációjának előmozdítása;
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. egy intelligensebb Európa, az 
intelligens szakosodáshoz szükséges 
készségek, a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákhoz szükséges készségek, 
az ipari átmenet, a készségekkel és a 
vállalkozói készséggel kapcsolatos ágazati 
együttműködés fejlesztése, a kutatók 
képzése, a hálózati tevékenységek és a 
felsőoktatási intézmények, a szakképzési 
intézmények, valamint a kutató- és 
technológiai központok, vállalkozások és 
klaszterek közötti partnerségek, a mikro-, 
kis- és középvállalkozásoknak, valamint a 
szociális gazdaságnak nyújtott támogatás 
útján;

1. egy intelligensebb Európa, az 
intelligens szakosodáshoz szükséges 
készségek, a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákhoz szükséges készségek, 
az ipari átmenet, a készségekkel és a 
vállalkozói készséggel kapcsolatos ágazati 
együttműködés fejlesztése – kiemelt 
figyelmet fordítva a nők vállalkozói 
készségeire –, a kutatók képzése, a hálózati 
tevékenységek és a felsőoktatási 
intézmények, a szakképzési intézmények, 
valamint a kutató- és technológiai 
központok, vállalkozások és klaszterek 
közötti partnerségek, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint a 
szociális gazdaságnak nyújtott támogatás 
útján;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A férfiak és nők közötti egyenlőség, 
valamint az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség

A nemek közötti egyenlőség, valamint az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
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vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 
által támogatott műveletek biztosítják a 
férfiak és a nők közötti egyenlőséget 
előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 
követésük és értékelésük során. 
Előmozdítják továbbá az 
esélyegyenlőséget mindenki számára, 
nemre, faji vagy etnikai származásra, 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életorra vagy szexuális 
irányultságra alapuló megkülönböztetés 
nélkül.

vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 
által támogatott műveletek biztosítják 
mindenki egyenlőségét előkészítésük, 
végrehajtásuk, nyomon követésük és 
értékelésük során. E programok és 
műveletek támogatják a nők 
foglalkoztatásban való részvételének és 
előmenetelének fokozására irányuló 
célzott intézkedéseket, tiszteletben tartva a 
nők és a férfiak számára az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 
díjazása elvét, csökkentve a sztereotípiákat 
és a nemi szegregációt az oktatásban, a 
képzésben és a munkaerőpiacon, 
előmozdítva a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt mindenki számára a 
gondozási feladatok kiegyensúlyozott 
megosztása mellett, valamint küzdve a 
szegénység női problémává válása ellen a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
vonatkozó kötelezettségek keretében, 
amelyekhez a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére szolgáló technikai 
kapacitásokat kell rendelni. Elő kell 
mozdítaniuk továbbá az esélyegyenlőséget
és az egyenlő hozzáférhetőséget mindenki 
számára, nemre, faji vagy etnikai 
származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életorra vagy szexuális 
irányultságra alapuló megkülönböztetés 
nélkül, összhangban az EUMSZ 10. 
cikkével, a programok előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése során, valamint támogatniuk 
kell olyan konkrét fellépéseket, amelyek 
célja a megkülönböztetés valamennyi 
formájának leküzdése, a fogyatékossággal 
élő személyek és a többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülők 
hozzáférésének javítása, növelve ezzel a 
társadalmi befogadást és csökkentve az 
egyenlőtlenségeket. A programok e célból 
olyan eszközöket fogadnak el, mint a nemi 
szempontú hatásvizsgálat. Valamennyi 
nyomonkövetési és értékelési komponens 
tartalmaz majd mutatókat a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatás nyomon 
követésére, valamint nemek szerint 
lebontott adatok gyűjtésére. A tagállamok 
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a programozás valamennyi szakaszába ‒ 
az operatív programok prioritásainak 
megfogalmazásától kezdve a 
megvalósításon át a nyomon követésig és 
értékelésig ‒ beépítik a nemek közötti 
egyenlőség szempontját, és egyedi 
célértékek és a kapcsolódó költségvetési 
juttatások meghatározása révén még 
inkább elkötelezik magukat a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés iránt.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át a 
fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 
munka közötti átmenetet támogató célzott 
intézkedésekhez és strukturális 
reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 
képzésbe és a második esélyt kínáló 
oktatásba való újbóli beilleszkedés 
módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági 
garancia programjainak végrehajtása 
keretében.

(5) Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át a 
fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 
munka közötti átmenetet támogató célzott 
intézkedésekhez és strukturális 
reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 
képzésbe és a második esélyt kínáló 
oktatásba való újbóli beilleszkedés 
módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági 
garancia programjainak végrehajtása 
keretében, kiemelt figyelmet fordítva a 
nemek közötti szakadék áthidalására a 
NEET-fiatalok körében.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
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Befektetés a gyermekekbe

A 7. cikk (5) bekezdésének a) pontjában 
említett forrásokat külön prioritás vagy 
program keretében kell programozni.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gyermekeket célzó, a 4. cikk (1) 
bekezdésének iii–v. pontja és/vagy ix. 
és/vagy x. pontja alapján programozott 
források nagysága összhangban legyen a 
2013-as Európai Bizottság „Befektetés a 
gyermekekbe” című ajánlásával.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A végrehajtás alakulásának nyomon 
követése céljából a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág szerinti általános 
támogatásból részesülő programok az e 
rendelet 1. mellékletében meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat 
alkalmaznak. A programok 
programspecifikus mutatókat is 
használhatnak. A mutatókat lehetőség 
szerint a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő módon kell kidolgozni.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az adatokat nemek szerinti 
bontásban kell gyűjteni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés
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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 
programok végrehajtása alakulásának 
tényleges értékeléséhez, amelynek 
tartalmaznia kell egy nemi szempontú 
hatásvizsgálatot az ESZA+ programok 
végrehajtásának a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából való nyomon 
követése érdekében.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az anyagi 
depriváció kezeléséhez nyújtott ESZA+-
támogatás keretében biztosított támogatás 
tiszteletben tartsa a leginkább rászoruló 
személyek méltóságát, és elejét vegye 
megbélyegzésüknek.

(3) A Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az anyagi 
depriváció kezeléséhez nyújtott ESZA+-
támogatás keretében biztosított támogatás 
tiszteletben tartsa a leginkább rászoruló 
személyek méltóságát, és elejét vegye 
megbélyegzésüknek. Az ilyen támogatást 
nemi szempontokat figyelembe véve kell 
kidolgozni, hogy a legjobban megfeleljen 
a nők, a gyermekek és a hátrányos 
helyzetű emberek speciális 
szükségleteinek.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) intézkedések kidolgozása a nemek 
közötti foglalkoztatottsági szakadék elleni 
küzdelem és a nők foglalkoztatottsági 
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arányának növelése érdekében a munka 
és a magánélet közötti egyensúlyra 
irányuló politikák és a tagállami szintű 
ellátási infrastruktúra továbbfejlesztése 
révén;

Módosítás 49

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 személyek, krónikus 
betegségből felépültek) számára;

Módosítás 50

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 az idősek, 
a fogyatékossággal élők és/vagy a 
krónikus betegségben szenvedők számára) 
kidolgozásához, kellő figyelemmel a nemi 
dimenzióra, a nők munkaerőpiaci 
részvételére és a végfelhasználók 
szükségleteire;
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a krónikus betegségekből felépültek 
munkaerőpiacra való 
visszailleszkedésének támogatása, kellő 
figyelemmel a nemek közötti egyenlőségre 
és a megkülönböztetésmentesség elvére;

Módosítás 52

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 egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeknek a 
nyomon követésére szolgáló mutatókat, 
valamint a 23. és a 26. cikkben 
meghatározott operatív célkitűzéseket, 
lehetőség szerint a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő módon. 

Módosítás 53

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 III. mellékletben foglalt 
mutatók kiegészítésére vagy módosítására 
vonatkozóan, amennyiben ezt 
szükségesnek ítéli az ágak végrehajtása 
alakulásának tényleges értékeléséhez. A 
mutatók kiegészítése és módosítása során 
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a Bizottság kellő figyelmet fordít a nemi 
dimenzióra annak érdekében, hogy a 
mutatók lehetőség szerint tükrözzék a 
nemi alapú különbségeket.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ágak rendszeres nyomon 
követése és azok politikai és finanszírozási 
prioritásainak esetleg szükséges 
kiigazítása érdekében a Bizottság a kezdeti 
első évre vonatkozóan minőségi és 
mennyiségi ellenőrzési jelentést készít, 
amelyet három, egymás utáni kétéves 
időszakokra vonatkozó jelentés követ, és 
ezeket a jelentéseket megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéseket az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságának és a Régiók 
Bizottságának is továbbítani kell 
tájékoztatás céljából. A jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ágak eredményeit, 
és hogy milyen mértékben alkalmazták a 
nemek közötti egyenlőség és a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének elvét, 
valamint azt, hogy miként vették 
figyelembe intézkedéseik révén a 
diszkriminációellenes megfontolásokat, 
ideértve a hozzáférhetőség kérdését. A 
jelentéseket elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára az ágak 
átláthatósága fokozása érdekében.

Módosítás 55

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 
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a kisebbségi és más marginalizált 
csoportok megfelelő képviseletét.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet

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

Minden gyűjtött személyes adatot nemek 
szerint (nő, férfi, nem bináris) kell 
bontani.Nem releváns eredmény esetén a 
rendelkezésre álló adatokat nem 
szükséges megvizsgálni és 
továbbítani.Ezen adatok szolgáltatása 
önkéntes, és az adatszolgáltatás 
elmaradása semmilyen hátrányt nem 
eredményez a résztvevő, illetve a 
tevékenység vagy intézkedés szolgáltatója 
számára.

– a hátrányos helyzetű csoport, amelyhez 
a résztvevő tartozik

– a 18 éves kor alatti résztvevők

– a 30 éves kor alatti résztvevők

– az 54 éves kor alatti résztvevők
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